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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
ลำไยเถำ (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ทั่วไปใน
แถบภำคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพำะในจังหวัดชลบุรี และเกำะแสมสำร ลำไยเถำมีลักษณะ
ลำต้นเลื้อยคล้ำยเถำวัลย์ ชอบขึ้นตำมป่ำ ผลสุกมีกลิ่นหอมหวำนเฉพำะตัว เมล็ดมีขนำดใหญ่ ลำไยเถำ
เหมำะสำหรับกำรปลูกเป็นร่มเงำไว้พักอำศัย และไม่เป็นที่นิยมในกำรบริโภคมำกนักเมื่อเทียบกับพันธุ์
ลำไยต้น (Dimocarpus longan Lour.) เช่น ลำไยกะโหลก ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่ต้องกำรนำ
ลำไยเถำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับเป็นกำรอนุรักษ์พืชท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี
ปัจจุบันมีงำนวิจัยอย่ำงมำกเกี่ยวกับฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ กำรต้ำนมะเร็ง และต้ำนกำรอักเสบ
จำกสำรสกัดเมล็ด ดอก และเปลือกจำกลำไยต้น (Hsieh et al., 2008; Huang et al., 2012;
Panyathep et al., 2013) อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีรำยงำนทำงวิทยำศำสตร์เกี่ยวกับฤทธิ์กำรต้ำนกำร
อักเสบจำกเมล็ดลำไยเถำ งำนวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นกำรสกัดสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพของจำกเมล็ดลำไยเถำ
เพื่อหำฤทธิ์กำรต้ำนกำรอักเสบในระดับเซลล์ (cell culture) รวมไปถึงกำรหำปริมำณที่ปลอดภัยของ
สำรสกัดเมล็ดลำไยเถำต่อเซลล์เพื่อนำไปสู่กำรใช้ในผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพ ผลกำรวิจัยนี้อำจมี
ส่วนช่วยส่งเสริมกำรปลูก กำรบริโภคและกำรนำส่วนต่ำงๆของลำไยเถำไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านอักเสบจากสารสกัดเมล็ดลาไยเถา
2. เพื่อศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7
ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
ใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจ (RAW 264.7) นามากระตุ้นด้วยสารlipopolysaccharide
(LPS) เพื่อเหนี่ยวนาให้เซลล์เม็ดเลือดขาวนี้เกิดการอักเสบขึ้น และนาสารสกัดจากเมล็ดลาไยเถามา
ทดสอบในเซลล์แมคโครฟาจเพื่อดูความสามารถในการยับยั้งการอักเสบที่เกิดขึ้นจากสารสกัดเมล็ด
ลาไยเถา ควบคู่กับการหาปริมาณสารสกัดจากลาไยเถาที่อยู่ในระดับปลอดภัยต่อเซลล์
ระยะเวลำทำกำรวิจัย
ตุลำคม 2559 – สิงหำคม 2560
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ทำให้ทรำบถึงฤทธิ์กำรต้ำนอักเสบในสำรสกัดจำกเมล็ดลำไยเถำ
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2.สำมำรถนำผลกำรวิจัยที่ได้นำมำใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรให้ควำมรู้กับชุมชนในคุณประโยชน์ของ
ลำไยเถำ และอำจนำไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพที่มีฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ

บทที่ 2
กำรทบทวนวรรณกรรม
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กำรอักเสบ (Inflammation)
กำรอักเสบเป็นกระบวนกำรที่สำคัญในกำรระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันร่ำงกำยจำกกำรติดเชื้อ
โรค โดยสำมำรถแบ่งชนิดกำรอักเสบได้ 2 ชนิดคือ 1) กำรอักเสบเฉียบพลัน (acute inflammation)
ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วภำยในระยะเวลำเป็นวินำทีหรือนำที
หลังจำกได้รับสิ่งกระตุ้นและคงอยู่
ประมำณ 2 ถึง 3 วัน แต่มักไม่เกินหนึ่งสัปดำห์ กำรอักเสบแบบเฉียบพลันช่วยในกำรกำจัดเชื้อโรคซึ่ง
เป็นผลดีแก่ร่ำงกำยและ 2) กำรอักเสบเรื้อรัง (chronic inflammation) ซึ่งเป็นปฏิกิริยำที่ร่ำงกำยมี
กำรอักเสบเป็นระยะเวลำหลำยสัปดำห์หรือหลำยเดือน ลักษณะสำคัญของกำรอักเสบเรื้อรัง คือ มีกำร
สร้ำงเนื้อเยื่อพังผืดขึ้น มีกำรสร้ำงหลอดเลือดขึ้นจำนวนมำก และพบเซลล์อักเสบชนิดแมคโครฟำจ
(macrophages) และ ลิมโฟไซต์ (lymphocytes) ซึ่งเซลล์เหล่ำนี้มีบทบำทสำคัญในกำรกระบวนกำร
อักเสบ และเกี่ยวข้องกับกำรปล่อยสำรสื่อกลำงทำงเคมี (chemical mediators) ที่สำคัญ ได้แก่ ไน
ตริกออกไซด์ (Nitric oxide), prostaglandins และ cytokine (Hseu et al., 2005) ถ้ำร่ำงกำยเกิด
กระบวนกำรอักเสบอย่ำงเรื้อรัง อำจนำไปสู่กำรเกิดโรคหัวใจ เบำหวำน ภำวะน้ำหนักเกิน หรือมะเร็ง
(Mantovani et al., 2008)
ไนตริกออกไซด์เป็นอนุมูลอิสระที่ถูกผลิตจำกกระบวนกำรเปลี่ยน L-arginine ได้เป็น Lcitrulline โดยเอนไซม์ nitric oxide synthase (NOS) ซึ่งมีทั้งหมด 3 isoforms ได้แก่ neuronal
NOS (nNOS) endothelial NOS (eNOS) และ inducible NOS (iNOS) ในสภำวะปกติ ไนตริกออก
ไซด์ถูกผลิตจำกกำรทำงำนของเอนไซม์ nNOS และ eNOS ซึ่งจะมีปริมำณไม่มำก แต่ระหว่ำงเกิดกำร
อักเสบจำกกำรกระตุ้นจำกสิ่งแปลกปลอม เช่น แบคทีเรีย รำ และไวรัส ไนตริกออกไซด์จะถูกผลิต
ออกมำอย่ำงมำก โดยกำรทำงำนของเอนไซม์ iNOS ซึ่งอำจก่อให้เกิดโรคต่ำงๆ เช่น ภำวะกำรอักเสบ
เรื้อรัง อัลไซเมอร์ พำร์กินสัน ภำวะหลอดเลือดแข็ง และโรคมะเร็ง นอกจำกนี้ปริมำณไนตริกออกไซด์
ที่มำกขึ้นนี้สำมำรถทำปฏิกิริยำกับอนุมูลอิสระ superoxide anion เกิดเป็น peroxynitrite
(ONOO-) (ภำพที่ 1) ที่สำมำรถก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อเซลล์ได้อย่ำงรุนแรง โดยทำลำยสำร
พันธุกรรม (DNA) และโปรตีน (Sautebin, 2000)

ภำพที่ 1 ปฏิกิริยำระหว่ำงไนตริกออกไซด์ (NO) และอนุมูลอิสระ superoxide anion (Huie and
Padmaja, 1993)
Transcription factor ที่สาคัญและทาหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของ iNOS เมื่อถูกกระตุ้น
ด้วย cytokines หรือ LPS ในเซลล์ คือ NF-κB (ประกอบด้วยโปรตีน p50 และ p65) ในสภาวะปกติ
ที่เซลล์ไม่ถูกระตุ้น NF-κB จะถูกจับโดย IκB และอยู่ใน cytosol เมื่อเซลล์ถูกกระตุ้นจะมีการส่ง
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สัญญาณให้มีการสลาย IκB ส่งผลให้ NF-κB เกิดกระบวนการ translocation เข้าสู่นิวเคลียสเพื่อ
กระตุ้นการแสดงออกของยีน iNOS และส่งผลต่อกระบวนการอักเสบในร่างกาย (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 NF-κB signaling pathway ดัดแปลงจาก (Pande et al., 2009)

กำรอักเสบแบบเรื้อรังและโรคมะเร็ง
กำรเกิดโรคมะเร็งมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกำรอักเสบ กำรเกิดเนื้องอกมักจะพบบริเวณ
เนื้อเยื่อที่เกิดกำรอักเสบเรื้อรัง นอกจำกนี้โรคที่เกี่ยวข้องกับกำรอักเสบเรื้อรังมีควำมเสี่ยงที่จะพัฒนำ
ไปสู่มะเร็งชนิดต่ำงๆ (Mantovani et al., 2008) ยกตัวอย่ำงเช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง
(Inflammatory bowel disease) มีโอกำสเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (colon cancer) เพิ่มขึ้น 10 เท่ำ
(Coussens and Werb, 2002) กำรสื่อสำรของเซลล์ (signaling pathways) ที่เกี่ยวข้องกับกำร
อักเสบยังมีส่วนควบคุมกำรกลำยพันธุ์ของยีนก่อมะเร็ง (oncogenic mutation) นอกจำกนี้กำร
ทดลองพบว่ำกำรใช้ยำต้ำนกำรอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ (Non-steroidal Anti-inflammatory
Drugs, NSAIDs) เช่น aspirin สำมำรถลดควำมเสี่ยงกำรพัฒนำมะเร็งลำไส้ใหญ่และเต้ำนม
(Mantovani et al., 2008)
กำรยับยั้งกำรอักเสบ
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สำรต่ำงๆที่มีฤทธิ์ยับยั้งกำรผลิตไนตริกออกไซด์ที่มำกเกินไปและ prostaglandin สำมำรถ
นำมำใช้ในกำรรักษำโรคที่เกิดจำกกำรอักเสบได้ เช่น กำรใช้ตัวยับยั้งเอนไซม์ iNOS (iNOS inhibitor)
หรือกำรยับยั้งกำรแสดงออกของเอนไซม์ iNOS โดยทั่วไปกำรยับยั้งกำรอักเสบจะใช้ยำต้ำนกำรอักเสบ
ชนิดที่ไม่ใช้สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่น aspirin, ibuprofen ซึ่งเป็นยำกลุ่มที่ใช้เป็นยำแก้ปวดได้ดี
โดยเฉพำะอำกำรปวดจำกกำรอักเสบ อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ยำกลุ่มนี้ทำให้เกิดผลข้ำงเคียงตำมมำ เช่น
แผลในกระเพำะอำหำร (Vane and Botting, 1998)
ในปัจจุบันได้มีควำมพยำยำมในกำรค้นหำสำรจำกธรรมชำติที่สำมำรถต้ำนกำรอักเสบได้
เนื่องมำจำกสำรธรรมชำติมีควำมปลอดภัย และมีผลข้ำงเคียงน้อยกว่ำสำรสังเครำะห์ นักวิทยำศำสตร์
ได้ค้นพบสำรพฤกษเคมี (phytochemicals) เช่น สำรประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds)
ฟลำโวนอยด์ (flavonoids) สำรกลุ่ม iridoids หรือแอนโทไซยำนิน (anthocyanin) ในพืช ผัก ผลไม้
และสมุนไพรหลำยชนิดที่มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอักเสบ เช่น ในขมิ้นชันมีสำรสำคัญที่ชื่อว่ำ
curcumin และสำร quercetin จำกหัวหอมที่สำมำรถลดกำรอักเสบในเซลล์แมคโครฟำจด้วยกำร
ยับยั้งกำรทำงำนของเอนไซม์ iNOS (Cheung et al., 2009; Raso et al., 2001) นอกจำกนี้มีกำร
ค้นพบสำรประกอบสำคัญในฟ้ำทะลำยโจร ได้แก่ andrographolide และ neoandrographolide
ซึ่งสำมำรถยับยั้งกำรอักเสบในเซลล์แมคโครฟำจได้ (Chandrasekaran et al., 2011)
ลำไยเถำ (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.)
ต้นลำไยเถำเป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มแผ่กว้ำง เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Sapindaceae ขนำดของ
ทรงพุ่มมีตั้งแต่ขนำดกลำงจนถึงขนำดใหญ่ขึ้นอยู่กับพันธุ์ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะสูงประมำณ 10-12
เมตร ง่ำมกิ่งไม่เหนียวพอเมื่อรับน้ำหนักลูกมำกๆจะฉีกขำดง่ำย (วิรัตน์, 2543) ต้นลำไยเถำสำมำรถ
เป็นไม้ประดับได้อย่ำงดีเพรำะมียอดสูง กิ่งก้ำนแผ่กระจำยอย่ำงสวยงำม และลำต้นที่ตั้งตรงแต่เปลือก
ของลำไยขรุขระไม่เรียบและมีสีน้ำตำลหรือสีเทำกิ่งก้ำนสำขำแตกออกจำกลำต้นและเปรำะ เนื้อไม้ไม่
แข็งแรงมำกนักจึงทำให้กิ่งหักง่ำย พบในเขตจังหวัดสุรินทร์และชลบุรี (เกำะแสมสำร) ขึ้นตำมป่ำ
ละเมำะ ใกล้ฝั่งทะเล และบนพื้นที่โล่งชำยป่ำดิบแล้ง ระดับควำมสูง 0-200 เมตร ออกดอกเดือน
เมษำยน-มิถุนำยน ออกผลเดือน พฤษภำคม-กันยำยน (พิชัย, 2531)
ใบของลำไยเถำเป็นแบบ ใบย่อยแต่ละใบแยกออกจำกก้ำน 2 ข้ำงของแกนกลำง คล้ำยขนนก
เป็นก้ำนของใบรวมยำวประมำณ 20-30 เซนติเมตร ใบยอดมี 2-3 คู่ แตกออกตรงข้ำมหรือสลับกับใบ
ย่อย รูปร่ำงลักษณะของใบต่ำงกันตั้งแต่รูปวงรีจนถึงรูปหอกบริเวณที่ปลำยใบและฐำนใบค่อนข้ำงป้ำน
ใบไม่มีขน สีเขียวเข้ม ด้ำนหลังใบมีสีเขียวเข้มกว่ำด้ำนท้องของใบผิวใบด้ำนหลังเรียบ ส่วนด้ำนท้อง
สำกเล็กน้อย (วิรัตน์, 2543) ขอบใบเป็นคลื่นมีเส้นแตกออกจำกเส้นกลำงใบจำนวนมำก (พิชัย, 2531)
ช่อ มีกำรแตกก้ำนดอกออกเป็นแขนงจำกก้ำนที่แตก และแต่ละก้ำนก็จะแตกแขนงออกมำอีก
ช่อดอกเกิดจำกตำดอกที่บริเวณปลำยกิ่งแต่บำงครั้งก็เจริญจำกตำข้ำงของกิ่งได้ ดอกของลำไยเถำมีสี
ขำวนวลแบ่งได้ 3 ชนิดคือ ดอกตัวผู้ ดอกตัวเมียและดอกกระเทย ซึ่งทั้ง 3 ชนิดจะอยู่ในช่อเดียวกันใน
แต่ละช่อจะมีดอกจำนวนมำกโดยดอกตัวผู้จะมีมำกกกว่ำดอกตัวเมียหลำยเท่ำตัว ส่วนดอกกระเทยนั้น
พบค่อนข้ำงน้ อยดอกล ำไยเถำมีเส้ นผ่ ำศูนย์กลำงประมำณ 6-8 มิล ลิเมตร มีกลี บดอกสี ขำวหม่น
จำนวน 5 กลีบ กลีบดอกเหล่ำนี้จะบำงเรียบเล็ก (วิรัตน์, 2543)
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ผลของล ำไยเถำจะเกิ ดจำกช่อที่อยู่ตรงปลำยกิ่งที่ได้รับแสงและอำกำศเพียงพอเพื่อกำร
เจริญเติบโต ผลค่อนข้ำงกลมหรือรูปไข่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 นิ้วหรือน้อยกว่ำ เปลือกของผลบำง
และมีสีน้ำตำลอ่อน ลักษณะของเปลือกจะเป็นตุ่มแบนๆ (พิชัย, 2531)
เนื้อของลำไยเถำมีสีขำวขุ่นๆ คล้ำยวุ้นและมีรสหวำน เนื้อจะเจริญรอบเมล็ดและอยู่ระหว่ำง
เปลือกและเมล็ดเกิดจำกเนื้อเยื่อบริเวณฐำนของเมล็ด
เมล็ดของลำไยเถำ ลักษณะกลมมีเมล็ดอยู่เมล็ดเดียว สีดำเข้ม และมันสวย เมล็ดโตสม่ำเสมอ
ด้ำนบนของเมล็ดมีบริเวณที่เป็นวงกลมสีขำวที่มีลักษณะเหมือนตำ (พำวินและคณะ, 2547) เมล็ดโต
กว่ำล ำไยต้น เนื้ อผลบำงมีกลิ่ น คล้ ำยกำมะถัน นิยมปลู กไว้ส ำหรับเป็นไม้ประดับมำกกว่ำ ปลู กไว้
รับประทำน อย่ำงไรก็ตำมยังไม่มีข้อมูลกำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกสำรสกัดของเมล็ดในลำไยเถำ
(ภำพที่ 3)

ภำพที่ 3 ลักษณะต้น และผลลำไยเถำ
องค์ประกอบทำงเคมีของเมล็ดลำไย
จำกกำรศึกษำองค์ประกอบทำงเคมีของเมล็ดลำไย (Wisitsak et al., 2012) พบว่ำเมล็ด
ลำไยมีปริมำณควำมชื้น เถ้ำ โปรตีน ไขมัน กำกใย และคำร์โบไฮเดรต ดังแสดงในตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ส่วนประกอบทำงเคมีของเมล็ดลำไย
องค์ประกอบทำงเคมีของเมล็ดลำไย
ปริมำณควำมชื้น
เถ้ำ
โปรตีน
ไขมัน
กำกใย
คำร์โบไฮเดรต
ที่มำ : (Wisitsak et al., 2012)

เมล็ดลำไย (ร้อยละ)
7.40±0.27
1.73±0.02
7.17±0.12
0.23±0.04
7.89±0.09
75.57±0.28
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สำรประกอบที่สำคัญในลำไย
ในสมัยก่อนในกำรแพทย์แผนโบรำณของจีน (Traditional Chinese Medicine) มีกำรใช้
ลำไยอบแห้งเพื่อลดอำกำรบวม และใช้ในกำรรักษำโรคที่เกี่ยวข้องกับกำรอักเสบ บำรุงเลือด หรือ
บำรุงร่ำงกำย ปัจจุบันมีงำนวิจัยอย่ำงมำกเกี่ยวกับฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกสำรสกัดจำกเมล็ด ดอก และ
เปลือกจำกลำไยต้น (Dimocarpus longan Lour.) (Hsieh et al., 2008; Huang et al., 2012;
Panyathep et al., 2013) ได้มีกำรค้นพบสำรประกอบฟีนอลิกในเมล็ดลำไยต้น ยกตัวอย่ำงเช่น กรด
แกลลิก (gallic acid), กรดแอลลำจิก (ellagic acid) และโคริลำจิน (corilagin) (Rangkadilok et
al., 2005) ซึ่งปริมำณที่พบจะแตกต่ำงกันในส่วนเนื้อ เปลือก และเมล็ด และขึ้นอยู่กับสำยพันธุ์ ใน
ส่วนของเมล็ด ทั้งเมล็ดลำไยสด และเมล็ดลำไยที่ผ่ำนกำรอบแห้งจะพบปริมำณสำรประกอบฟินอลิค
มำกที่สุด โดยจะพบสำรโคริลำจิน (corilagin) มำกที่สุดในเมล็ดสดและเมล็ดแห้ง ตำมลำดับ ส่วน
ลำไยพันธุ์ใบดำ แดงกลม และแห้วมีปริมำณ gallic acid และ ellagic acid สูงที่สุด (Rangkadilok
et al., 2005) นอกจำกนี้ สำรสกัดจำกเมล็ดในลำไยต้นยังสำมำรถเหนี่ยวนำให้เกิดกำรตำย
(apoptosis) ของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Chung et al., 2010) ในส่วนอื่นๆของต้นลำไยยังออกฤทธิ์
ทำงชีวภำพเช่นกัน เช่น เปลือกลำไยต้นมีปริมำณสำรพฤกษเคมีสูง เช่น สำรประกอบฟินอลิก ฟลำโว
นอยด์ และมีกำรออกฤทธิ์ต้ำนเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ต้ำนอนุมูลอิสระ ต้ำนกำรอักเสบ และต้ำน
โรคมะเร็ง (Huang et al., 2012)
กำรศึกษำของ (Kunworarath et al., 2016) ต่อฤทธิ์กำรต้ำนกำรอักเสบ (antiinflammation) ในลำไยต้นพันธุ์อีดอพบว่ำ สำรสกัดด้วยน้ำร้อนจำกส่วนของดอก (flower) เมล็ด
(seed) และเนื้อ (pulp) มีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งกำรเกิดไนตริกออกไซด์ในเซลล์ RAW 264.7
โดยสำรสกัดจำกดอกมีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งสูงสุด รองลงมำคือสำรสกัดจำกเมล็ด และเนื้อมี
ควำมสำมำรถในกำรยับยั้งไนตริกออกไซด์น้อยที่สุด ซึ่งสำรสกัดเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถในกำรลดกำร
แสดงออกของเอนไซม์ iNOS และยังพบว่ำส่วนของดอกลำไยประกอบไปด้วยสำรประกอบฟินอลิก
สำรฟลำโวนอยด์ corilagin และ ellagic acid สูงที่สุด เมื่อเทียบกับส่วนอื่น
กรดแกลลิก (Gallic acid)
กรดแกลลิ ก เป็ น กรดอิ น ทรี ย์ ท ำหน้ ำ ที่ เ ป็ น สำรต้ ำ นอนุ มู ล อิ ส ระ ช่ ว ยป้ อ งกั น เซลล์ จ ำก
ปฏิกิริยำออกซิเดชัน (oxidation reaction) ช่วยป้องกันเซลล์จำกควำมเครียด เมื่ออำยุมำกขึ้นจะ
ช่วยลดโรคหัวใจและโรคมะเร็งในผู้สูงอำยุ สำมำรถพบได้ในอำหำร เช่น บลูเบอร์รี่ แอปเปิ้ล ใบชำ
วอลนัท และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั้นจัดว่ำมีปริมำณกรดแกลลิกมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผลรำสเบอร์รี่สี
แดง
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ภำพที่ 4 โครงสร้ำงทำงเคมีของกรดแกลลิก
กรดแอลลำจิก (Ellagic acid)
กรดแอลลำจิกเป็นสำรประกอบประเภทโพลิฟีนอล (polyphenol) โดยในผลไม้จะไม่พบกรด
แอลลำจิกได้โดยตรงแต่จะพบสำรที่เรียกว่ำ เเอลลำจิแทนนิน (ellagitannins) ซึ่งจะถูกย่อยแปลงไป
เป็นกรดแอลลำจิกในระบบย่อยอำหำร กรดแอลลำจิกสำมำรถต้ำนฤทธิ์ของสำรก่อมะเร็งได้และเป็น
สำรยับยั้งมะเร็งที่ทำให้เซลล์ตำยแบบอะพอพโทซีส (apoptosis) โดยพบว่ำปริมำณกรดเอลลำจิกที่มี
ควำมเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธิ์ในกำรต้ำ นอนุมูลอิสระที่ดีกรดแอลลำจิกที่มีควำม
เข้มข้น 12.5 ถึง 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จะสำมำรถยับยั้งกำรเจริญของเซลล์มะเร็งในช่องปำกได้
(Srivastava et al., 2015)

ภำพที่ 5 โครงสร้ำงทำงเคมีของกรดแอลลำจิก
กรดโคริลำจิน (Corilagin)
กรดโคริลำจิน (Corilagin) (ß-1-0-galloyl-3,6-(R)-hexahydroxydiphenoyl-D-glucose)
เป็นสำรแทนนินชนิดหนึ่ง พบในพืชหลำยชนิด เช่น ลำไย มะขำมป้อม หูกวำง เป็นต้น โคริลำจินมีสำร
ต้ำนอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันไวรัสตับอักเสบ (Kinoshita et al., 2007) ยำต้ำนจุลชีพ (Fogliani et
al., 2005) ลดควำมดันโลหิต และต้ำนกำรอักเสบ (Jin et al., 2013)
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ภำพที่ 6 โครงสร้ำงทำงเคมีของกรดโคริลำจิน
ควำมเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity)
ภำวะควำมเป็นพิษต่อเซลล์ เป็นกำรทดสอบควำมเป็นพิษของสำรเคมี สำรสกัดพืชสมุนไพร
หรือยำที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตเซลล์ เป็นกระบวนกำรทดสอบในเบื้องต้น (primary screening)
สำรที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ MTT (3-(4,5-dimethythiazol-2-yl)-2,5 diphenyltetra sodium
bromide), cystal violet หรือกำรใช้ trypan blue
หลักกำรของวิธีกำร MTT assay คือ กำรวัดสภำวะ reduction environment
(mitochondria reductase) ของไมโทคอนเดรียในเซลล์ คือกำรวัดจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตอยู่โดยวัด
จำกกิจกรรมของ mitochondrial succinic dehydrogenase ซึ่งเซลล์ที่มีชีวิตจะมี mitochondrial
function ในเซลล์ Krebs cycle ที่เกิดในไมโทคอนเดรีย เป็นวิถีเมทำบอลิซึม (metabolic
pathway) ที่สำคัญในกำรสังเครำะห์ adenosine triphosphate จำกคำร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ไขมัน โดยขั้นตอนต้นคือ กำรเปลี่ยนจำก succinate ไปเป็น fumarate โดย succinic
dehydrogenase ส่วน FAD เป็นตัวที่ทำให้ปฏิกิริยำรีดักชันสมบูรณ์โดยผ่ำน FADH2 และ FADH2
สำมำรถเปลี่ยน tetrazolium salt ไปเป็น formazan ที่มีสีม่วงตกตะกอนในไมโทคอนเดรีย โดยกำร
ทดสอบนี้ต้องกำร disodium succinate เป็นตัวตั้งต้น เมื่อปฏิกิริยำสมบูรณ์มีผลทำให้มีกำรเปลี่ยน
จำกสีเหลืองไปเป็นสีม่วง และระดับกำรเปลี่ยนสีเป็นสัดส่วนโดยตรงกับ enzymatic reduction ของ
tetrazolium salt ผลึกของ MTT formazan สำมำรถละลำยใน DMSO ก่อนที่จะนำไปอ่ำนค่ำกำร
ดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 570 นำโนเมตร ค่ำที่อ่ำนได้จะบอก mitochondrial activity และเซลล์
ที่มีชีวิต (Levitz and Diamond, 1985)
กำรคำนวณอัตรำกำรรอดชีวิตของเซลล์ (% cell viability)
% cell viability
=
Absorbance of treated cell x 100
Absorbance of control cell
บทที่ 3
เนื้อหำกำรวิจัย
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อุปกรณ์และวิธีกำร
อุปกรณ์
1. วัตถุดิบ
เมล็ดลำไยเถำ จำกชุมชนตลำดล่ำงบำงพระ หมู่ที่ 3 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
2. อุปกรณ์และสำรเคมีในกำรเตรียมสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำ
2.1 เครื่องชั่งละเอียด 4 ตำแหน่ง (รุ่น CP 224S, ยี่ห้อ Sartorius)
2.2 ตู้อบลมร้อน (รุ่น TD5A, ยี่ห้อ Since OFM 1997)
2.3 เครื่องปั่นละเอียด (รุ่น GE872 ยี่ห้อ Samsung)
2.4 เครื่องเซนตริฟิวจ์ (รุ่น Biofuge primao R, ยี่ห้อ Sorvall)
2.5 ไมโครปิเปต (micropipettes)
2.6 กระดำษกรอง Whatman เบอร์ 1
2.7 เครื่องระเหยสุญญำกำศ (rotary evaporator)
2.8 เครื่องแก้วสำหรับวิเครำะห์
2.9 เครื่องบดแป้ง (รุ่น AZ 15 zvk, ยี่ห้อ SCHMERSAL)
2.10 เครื่องทำแห้งภำยใต้ควำมเย็นและสุญญำกำศ (รุ่น ALPHA 1-4 LSC, ยี่ห้อ CHRIST)
2.11เอทิลอะซิเตท
2.12 เอทำนอล
2.13 น้ำกลั่น
3. อุปกรณ์และอำหำรสำหรับกำรเซลล์เพำะเลี้ยง (Cell line)
3.1 เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขำวในหนู ชนิด RAW 264.7 (ATCC, Virginia, USA)
3.2 Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) (Gibco)
3.3 Dulbecco’s modified Eagle medium (DMEM) w/o phenol red (Gibco)
3.4 ขวดเพำะเลี้ยงเซลล์พลำสติกขนำด 75 cm3 (75 cm3 Cell culture flask)
3.5 ขวดเพำะเลี้ยงเซลล์พลำสติกขนำด 25 cm3 (25 cm3 Cell culture flask)
3.6 Fetal bovine serum (FBS)
3.7 Streptomycin/Penicillin (Gibco)
3.8 L-Glutamine (Gibco)
3.9 Phosphate buffer saline (PBS)
3.10 Cell scraper blade
3.11 Inverted microscope (Nikon)
3.12 Hemocytometer
3.13 ตู้บ่มเพำะเชื้อภำยใต้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (Thermo Fisher Scientific)
3.14 ตู้ปลอดเชื้อ (ESCO, Singapore)
3.15 ขวดกรองสำร (Millipore)
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3.15 10 ml-pipettes
3.16 Micropipettes
3.17 Trypan blue
3.18 เครื่องนับเซลล์
4. อุปกรณ์และสำรเคมีสำหรับวิเครำะห์กำรต้ำนกำรอักเสบในเซลล์เพำะเลี้ยง
4.1 เครื่องอ่ำนปฏิกิริยำบนไมโครเพลท
4.2 12-channel micropipette
4.3 จำนเพำะเลี้ยง 96 หลุม
4.4 15 ml centrifuge tube
4.5 Lipopolysaccharide (LPS)
4.6 กรดฟอสฟอริก
4.7 N-(1-naphathyl) ethylenediamine
4.8 Sulfanilamide
4.9 Dimethylsulfoxide (DMSO)
4.10 L-NG-Nitroarginine methyl ester (L-NAME)
5. อุปกรณ์และสำรเคมีสำหรับวิเครำะห์ควำมเป็นพิษต่อเซลล์ในเซลล์เพำะเลี้ยง
5.1 เครื่องอ่ำนปฏิกิริยำบนไมโครเพลท
5.2 reagent reservoir
5.3 12-channel micropipette
5.4 dimethylsulfoxide (DMSO)
5.5 3-(4,5-dimethythiazol-2-yl)-2,5 diphenyltetrasodium (MTT)
5.6 Phosphate buffer saline (PBS)
วิธีกำร
1. สกัดสำรจำกเมล็ดลำไยเถำ เก็บตัวอย่ำงลำไยเถำ ทำให้แห้งโดยเข้ำตู้อบที่อุณหภูมิ 40 องศำ
เซลเซียส นำตัวอย่ำงเมล็ดลำไยเถำแห้งมำบดให้เป็นผงละเอียดด้วยเครื่องบดแป้ง ขนำดตะแกรง
0.25 มิลลิเมตร และนำมำสกัดด้วยเอทิลอะซีเตท (Ethyl acetate) เอทำนอล (Ethanol) และน้ำ ใน
อัตรำส่วน 1:10 (w/v) เป็นเวลำ 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 40 องศำเซลเซียส กรองสำรที่สกัดได้ หลังจำก
นั้นนำตัวอย่ำงไประเหยเอทิลอะซีเตทและเอทำนอลออกโดยเครื่องระเหยสุญญำกำศ
(rotary
evaporator) ส่วนสำรสกัดจำกน้ำนำไประเหยด้วยเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)
และเก็บตัวอย่ำงเพื่อทำกำรทดลองต่อไปที่อุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส
2. กำรเพำะเลี้ยงเซลล์แมคโครฟำจ เซลล์ที่ใช้ประเมินศักยภำพของควำมสำมำรถในกำรต้ำนกำร
อักเสบคือเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขำวในหนู RAW 264.7 (ATCC, Virginia, USA) อำหำรที่ใช้เลี้ยงเซลล์
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แมคโครฟำจ คือ DMEM ที่เติม 10% FBS, 1% L-glutamine และ 1% ยำปฏิชีวนะ Streptomycin
(100 µg/ml) /Penicillin (100 U/ml) เมื่อปริมำณเซลล์ในขวดเพำะเลี้ยงมีควำมหนำแน่น 70-80%
ต้องแยกเซลล์ออกจำกขวดเพำะเลี้ยง (subculture) เพื่อนำไปใช้ศึกษำต่อไป เริ่มต้นโดยล้ำงเซลล์ด้วย
PBS ปริมำตร 10 ml และเทออก ใส่อำหำรเลี้ยงเซลล์ DMEM ใหม่ ปริมำตร 30 ml จำกนั้นใช้ cell
scraper blade ในกำรแยกเซลล์ออกจำกขวดเพำะเลี้ยง ปิเปตเซลล์ปริมำตร 6 ml ใส่ลงในขวด
เพำะเลี้ยงใหม่ในอัตรำส่วน 1:5 แล้วบ่มในตู้เพำะเลี้ยงที่ควบคุมควำมชื้น ทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศำ
เซลเซียสภำยใต้สภำวะก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 5% และนำเซลล์เก่ำไปนับจำนวนเซลล์ภำยใต้กล้อง
จุลทรรศน์แบบ inverted microscope เพื่อทำกำรศึกษำต่อไป
3. กำรทดสอบปริมำณไนตริกออกไซด์ โดยเพำะเลี้ยงเซลล์แมคโครฟำจ (RAW 264.7 cells) ใน
อำหำร DMEM ที่ปรำศจำก phenol red โดยเตรียมตำมควำมเข้มข้นของเซลล์เท่ำกับ 5x105
cell/ml ปริมำตร 200 µl ในจำนเพำะเลี้ยงแบบ 96 หลุม (96-well plate) แล้วบ่มเซลล์ในตู้
เพำะเลี้ยงที่ควบคุมควำมชื้น ทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส ภำยใต้สภำวะก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
5% เป็นระยะเวลำ 16-24 ชัว่ โมง เพื่อให้เซลล์เกำะติดกับจำนเพำะเลี้ยง หลังจำกนั้นใส่สำรสกัดจำก
เมล็ดลำไยเถำที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ (62.5-1000.0 µg/ml) โดยใช้ DMSO เป็นตัวทำละลำย (ควำม
เข้มข้นของ DMSO ไม่เกิน 0.5% เพื่อป้องกันควำมเป็นพิษต่อเซลล์) พร้อมกับ lipopolysaccharide
(LPS) ควำมเข้มข้น 1 µg/ml ลงในอำหำรเลี้ยงเชื้อเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดสภำวะกำรอักเสบ หรือไม่ใส่
เลยเพื่อเป็นตัวควบคุม และบ่มเซลล์ต่อไปอีก 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลำเก็บอำหำรเลี้ยงเซลล์ในหลอด
ทดลอง 100 µl ผสมกับสำรละลำย Griess reagent (0.1% N-(1-naphathyl) ethylenediamine
ใน phosphoric acid และ 1% sulfanilamide) ปริมำตร 100 µl ผสมให้เข้ำกันและบ่มที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลำ 10 นำที และประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลงโดยวัดค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำว
คลื่น 542 นำโนเมตร ไนตริกออกไซด์ที่สร้ำงในเซลล์แมคโครฟำจนี้ถูกผลิตโดยเอนไซม์ iNOS ที่ถูก
กระตุ้นกำรแสดงออกของยีนเมื่อมีกำรสัมผัสกับ LPS จำกแบคทีเรีย หลังจำกนั้นคำนวณ % กำร
ยับยั้งกำรผลิตไนตริกออกไซด์ของสำรสกัด โดยเทียบกับเซลล์ควบคุมที่เหนี่ยวนำด้วย LPS เพียงอย่ำง
เดียว และใช้สำร L-NAME เป็นสำรควบคุมแบบบวก (positive control) ในกำรยับยั้งไนตริกออก
ไซด์
กำรคำนวณ
% กำรยับยั้งไนตริกออกไซด์ = 100 x ([ค่ำกำรดูดกลืนแสงของ LPS-treated control
cells] – [ค่ำกำรดูดกลืนแสงของตัวอย่ำงทดสอบ] ÷ [ค่ำกำรดูดกลืนแสงของ LPS-treated control
cells])
4. กำรทดสอบกำรรอดชีวิตของเซลล์ (cell viability) ด้วยวิธี 3-(4,5-dimethythiazol-2-yl)-2,5
diphenyltetrasodium bromide (MTT) assay โดยกำรเพำะเลี้ยงเซลล์แมคโครฟำจ RAW 264.7
ที่เตรียมตำมควำมเข้มข้น 5x105 cell/ml ปริมำตร 200 µl ใน 96-well plate แล้วบ่มในตู้
เพำะเลี้ยงที่ควบคุมควำมชื้น ทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส ภำยใต้สภำวะก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
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5% เป็นระยะเวลำ 16-24 ชัว่ โมง จำกนั้นเติมสำรสกัดจำกเมล็ดลำไยเถำที่ควำมเข้มข้นต่ำงๆ (62.51000.0 µg/ml) นำไปบ่มในตู้เพำะเลี้ยงเซลล์อีกครั้งเป็นระยะเวลำ 24 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนด เติม
สำรละลำย MTT (ควำมเข้มข้น 1 mg/ml ใน PBS บัฟเฟอร์) ปริมำตร 20 µl นำไปบ่มที่ 37 องศำ
เซลเซียสในที่มืด เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง และนำ plate ที่ทดสอบไปปั่นเหวี่ยงที่ควำมเร็ว 1500 รอบ/
นำที เป็นเวลำ 15 นำที ดูดอำหำรและสำรละลำยออกจนหมดและเติม DMSO ปริมำตร 200 µl ผสม
ให้เข้ำกัน และนำไปวัดกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 570 นำโนเมตร
กำรคำนวณ
% ควำมมีชีวิตรอดของเซลล์ = ค่ำกำรดูดกลืนแสงของเซลล์ทดสอบ x 100
ค่ำกำรดูดกลืนแสงของเซลล์ควบคุม
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลการทดลองที่ได้จากการตรวจสอบ % การยับยั้งไนตริกออก
ไซด์ ค่า IC50 และอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ โดยคิดค่าเฉลี่ยของข้อมูลอย่างน้อย 3 ซ้า โดย
เปรียบเทียบแบบ one-way ANOVA หรือ Student’s t-test ที่ p=0.05
6. รวบรวมผล สรุปผลกำรทดลองและจัดทำรำยงำน
สถำนที่ทำกำรทดลอง: สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และห้องปฏิบัติกำรไวรัสวิทยำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก
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บทที่ 4
ผลกำรวิจัยและข้อวิจำรณ์
1. ผลกำรศึกษำปริมำณ % yield ของสำรสกัดอย่ำงหยำบจำกเมล็ดลำไยเถำ
ทำกำรสกัดผงเมล็ดลำไยเถำ (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) ด้วยตัวทำ
ละลำยเอทิลอะซิเตท (EtOAc) เอทำนอล (EtOH) และน้ำ (Water) ในอัตรำส่วน 1:10 (w/v) ที่
อุณหภูมิ 40°C เป็นระยะเวลำ 48 ชั่วโมง จำกกำรทดลองพบว่ำร้อยละของปริมำณกำรสกัด (%
yield) เมล็ดลำไยเถำด้วยเอทิลอะซิเตท เอทำนอล และน้ำเท่ำกับ 6.02%, 3.53% และ 20.58%
ตำมลำดับ ซึ่งกำรสกัดเมล็ดลำไยเถำด้วยน้ำให้ % yield มำกที่สุด และสำรสกัดเหล่ำนี้มีสีน้ำตำลเข้ม
2. ผลกำรศึกษำฤทธิ์กำรต้ำนกำรอักเสบในสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำ
ไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide: NO) เป็นสำรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรอักเสบแบบเรื้อรังของ
เซลล์แมคโครฟำจ กำรทดลองนี้ได้นำสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำจำกเอทิลอะซิเตท เอทำนอล และน้ำไป
ทดสอบกับเซลล์แมคโครฟำจ (RAW 264.7) ที่เหนี่ยวนำด้วยสำร LPS เพื่อทำหน้ำที่เป็นตัวกระตุ้นให้
มีกำรหลั่งสำรสื่อกลำงกำรอักเสบต่ำงๆ รวมทั้งไนตริกออกไซด์ เป็นระยะเวลำ 24 ชั่วโมง จำกนั้นหำ
ฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบ หรือกำรยับยั้งไนตริกออกไซด์ด้วยปฏิกิริยำ Griess reaction ใน 96-well plate
จำกผลกำรทดสอบด้วย เครื่อง microplate reader ที่ค่ำกำรดูดกลืนแสง 542 nm พบว่ำสำรสกัด
เมล็ดลำไยเถำด้วยน้ำมีฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบสูงสุด (p < 0.05) และสำมำรถยับยั้งกำรสร้ำงไนตริกออก
ไซด์ (NO) ได้ โดยมีค่ำ inhibitory concentration at 50% (IC50) เท่ำกับ 465.94±15.67 µg/ml
รองลงมำคือสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำจำกตัวทำละลำยเอทำนอล ซึ่งมีค่ำ IC50 เท่ำกับ 638.20±15.73
µg/ml และสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำจำกเอทิลอะซิเตทมีค่ำ IC50 เท่ำกับ 957.84±49.88 µg/ml (ภำพ
ที่ 7) ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งไนตริกออกไซด์ใน RAW 264.7 ต่ำที่สุด โดยสำรสกัดที่เพิ่มควำม
เข้มข้นขึ้น จะส่งผลต่อกำรยับยั้งไนตริกออกไซด์ที่มำกขึ้น (dose dependent response) สำรสำคัญ
ที่อำจมีผลต่อควำมสำมำรถในกำรยับยั้งกำรสร้ำงไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟำจ RAW 264.7
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cells ได้แก่ กรดแกลลิก (gallic acid) กรดแอลลำจิก (ellagic acid) และกรดโคริลำจิน ซึง่ เป็น
สำรประกอบฟินอลิกที่มีกำรรำยงำนว่ำพบมำกในเมล็ดลำไยต้น (Dimocarpus longan Lour.)
(Rangkadilok et al., 2005) โดยเฉพำะกรดแกลลิกที่สำมำรถละลำยได้ดีในตัวทำละลำยที่มีขั้ว และ
มีควำมสำมำรถในกำรต้ำนกำรอักเสบในหนู (Mard et al., 2015) กำรศึกษำก่อนหน้ำนี้พบว่ำสำร
สกัดเมล็ดลำไยเถำด้วยน้ำมีปริมำณสำรประกอบฟินอลิกโดยรวมและควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูล
อิสระสูงกว่ำกำรสกัดด้วยตัวทำละลำยเอทำนอล (วิริยำ, 2559) จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำสำรประกอบฟิ
นอลิกในเมล็ดลำไยเถำส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรต้ำนกำรอักเสบเมื่อทดสอบใน LPS-induced
RAW 264.7 cells อย่ำงไรก็ตำม ควรทำกำรวิจัยต่อไปเกี่ยวกับชนิดและปริมำณของสำรประกอบฟิ
นอลิกที่พบในสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำ
นอกจำกนี้กำรศึกษำของ (Kunworarath et al., 2016) พบว่ำค่ำ IC50 ของสำรสกัดจำก
ลำไยต้นในส่วนของดอก เมล็ด และเนื้อมีค่ำเท่ำกับ 128.2, 1127.4 และ 1260.2 µg/ml ตำมลำดับ
(ตำรำงที่ 2) โดยพบว่ำส่วนของดอกลำไยต้นมีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งไนตริกออกไซด์ใน LPSactivated RAW 264.7 cells ดีที่สุด จำกกำรเปรียบเทียบพบว่ำสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำด้วยน้ำ
(Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) มีควำมสำมำรถในกำรยับยั้งกำรอักเสบได้ดีกว่ำสำร
สกัดเมล็ดลำไยต้นด้วยน้ำ (Dimocarpus longan Lour.) กำรใช้สำรสกัดกำรทดสอบนี้เป็นกำรหำ
ควำมเป็นไปได้ของกำรใช้สำรสกัดเมล็ดลำไยเถำด้วยน้ำในอำหำร เพื่อต้ำนกระบวนกำรอักเสบ และ
นำไปสู่กำรพัฒนำเป็นวัตถุเจือปนอำหำร (food additives) หรืออำหำรเสริม (dietary
supplement) ต่อไป สำหรับป้องกันกำรเกิดมะเร็ง
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ภำพที่ 7 เปอร์เซนต์กำรยับยั้งสำรไนตริกออกไซด์ (NO) ในเซลล์แมคโครฟำจ (RAW 264.7 cells)
เหนี่ยวนำด้วย LPS เมื่อทดสอบด้วยสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำด้วยตัวทำละลำยต่ำงๆที่ควำมเข้มข้น
62.5-1000 µg/ml เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง
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ตำรำงที่ 2 ค่ำกำรยับยั้งไนตริกออกไซด์ IC50 ของสำรสกัดจำกส่วนต่ำงๆของลำไยต้น อ้ำงอิงจำก
(Kunworarath et al., 2016)
ค่ำ
IC50 (µg/ml)

ดอกลำไยต้น
128.2

เมล็ดลำไยต้น
1127.4

เนื้อลำไยต้น
1260.2

เมล็ดลำไยเถำ
465.94±15.67

3. ผลกำรศึกษำกำรทดสอบกำรรอดชีวิตของเซลล์
ทดสอบกำรรอดชีวิตของเซลล์ (cell viability) ของตัวอย่ำงสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำที่สกัดด้วย
เอทิลอะซิเตท เอทำนอล และน้ำ ในเซลล์แมคโครฟำจ (RAW 264.7) ที่เหนี่ยวนำด้วย LPS เป็นเวลำ
24 ชั่วโมง ด้วยวิธี MTT assay ซึ่งเป็นกำรวัดสภำวะ reduction environment (mitochondria
reductase) ของไมโทคอนเดรียในเซลล์ เมื่อ MTT ถูก reduced ด้วย mitochondria reductase
จะทำให้สีของ MTT เปลี่ยนเป็นสีม่วงของสี formazan โดยสีจะถูกวัดกำรดูดกลืนแสงที่ 570 nm
จำกกำรทดสอบนี้พบว่ำสำรสกัดอย่ำงหยำบจำกเมล็ดลำไยเถำด้วยเอทิลอะซิเตท เอทำนอล และน้ำที่
ควำมเข้มข้น 62.5-1000 µg/ml ไม่มีผลต่อควำมเป็นพิษต่อเซลล์ โดยพบว่ำเปอร์เซนต์กำรรอดของ
เซลล์มีค่ำเกินกว่ำ 90% ยกเว้นสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำจำกน้ำที่ควำมเข้มข้น 1000 µg/ml จะมี
เปอร์เซนต์กำรรอดชีวิตลดลงเหลือ 83% ซึ่งควำมเข้มข้นของสำรสกัดจำกน้ำที่มำกขึ้นมีแนวโน้มทำให้
เกิดควำมเป็นพิษต่อเซลล์ได้ (ภำพที่ 8) จึงไม่ควรใช้สำรสกัดด้วยน้ำที่ควำมเข้มข้นสูงเกินกว่ำ 1000
µg/ml ในกำรทดสอบกับเซลล์เพำะเลี้ยง อย่ำงไรก็ตำม ควำมเข้มข้นของสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำที่ใช้
ยังขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์เพำะเลี้ยง
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ภำพที่ 8 เปอร์เซนต์กำรรอดชีวิตของเซลล์แมคโครฟำจ (RAW 264.7 cells) ทีเ่ หนี่ยวนำด้วย LPS
เมื่อทดสอบด้วยสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำด้วยตัวทำละลำยต่ำงๆที่ควำมเข้มข้น 62.5-1000 µg/ml เป็น
เวลำ 24 ชั่วโมง

บทที่ 5
สรุปผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ
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กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติหรือสมุนไพรมำใช้ในกำรบำบัดรักษำ เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำ
ของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ในปัจจุบันต้นลำไยเถำเป็นต้นไม้ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี กำรศึกษำนี้แสดงให้
เห็นว่ำสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำมีศักยภำพในกำรต้ำนกำรอักเสบ จึงควรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ต้นลำไยเถำ
และสนับสนุนกำรนำส่วนเนื้อและเมล็ดไปแปรรูปให้มำกขึ้น โดยเฉพำะสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำจำกน้ำ
ซึ่งมีฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำรสร้ำงไนตริกออกไซด์ได้สูงที่สุดใน LPS-activated RAW 264.7 cells ซึง่
เป็นเซลล์ที่เป็นต้นแบบในกำรศึกษำ โดยที่สำรสกัดเมล็ดลำไยเถำไม่เป็นอันตรำยต่อ RAW 264.7
cells ซึ่งควำมสำมำรถในกำรต้ำนอักเสบนี้อำจเนื่องจำกสำรประกอบฟินอลิกที่อยู่ในสำรสกัดเมล็ด
ลำไยเถำ ซึ่งข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์เหล่ำนี้ แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นไปได้ในกำรนำสำรสกัดเมล็ดลำไย
เถำไปใช้เป็นวัตถุเจือปนอำหำร
หรืออำหำรเสริมเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับกำรอักเสบต่อไป
อย่ำงไรก็ตำม
ควรมีกำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนกำรอักเสบของสำรสกัดเมล็ดลำไยเถำในสัตว์ทดลองต่อไป
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดควำมมั่นใจในกำรบริโภค
ข้อเสนอแนะ
- ควรศึกษำหำชนิดและปริมำณของสำรประกอบฟินอลิกที่อยู่ในเมล็ดลำไยเถำด้วยวิธีกำร HPLC
- ควรศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกยับยั้งกำรอักเสบอื่นๆ ในระดับโมเลกุล เช่น เอนไซม์ iNOS และ
COX-2
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