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การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของใบย่านาง

Determination of Anti-Breast Cancer and Antioxidant Activities 
and Total Phenolic Content of Tiliacora triandra Leaves

อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สุวรรณาจันคนา

บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และวิเคราะห์ปริมาณ

สารประกอบฟนีอลกิ ของสารสกดัจากใบยา่นาง การทดสอบฤทธิต้์านมะเรง็เตา้นมทาํโดย นาํใบยา่นางมาสกัดรอ้นดว้ยเครือ่ง

สกัดซอกเลต (soxhlet extraction) ตัวทําละลายที่ใช้คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และเอทานอล ได้สาร

สกัดหยาบเฮกเซน สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตท และสารสกัดหยาบเอทานอล นําสารสกัด

หยาบท้ังหมดไปทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมโดยวิธี Resazurin Microplate Assay (REMA) พบว่าสารสกัดหยาบ 

ไดคลอโรมีเทนออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 31.36 mg/ml การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ทําโดยนําใบย่านางมาสกัดด้วยเมทานอล ได้สารสกัดหยาบเมทานอล นําไป

ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay และวิเคราะห์ปริมาณสาร ประกอบฟีนอลิกโดย

วิธี Folin-Ciocalteu method พบว่าสารสกัดหยาบ เมทานอลออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 582.04 

µg/ml และมีสารประกอบฟีนอลิก โดยมีค่า total phenolic content เท่ากับ 55.80 mg GAE/g of extract

คำาสำาคัญ: ย่านาง ฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
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 The anti-breast cancer and antioxidant activities and total phenolic content from Tiliacora triandra 

leaves were determined. The air-dried Tiliacora triandra leaves were extracted by soxhlet extraction 

with hexane, dichloromethane, ethyl acetate and ethanol. All four types of extracts were tested for 

anti-breast cancer activity by Resazurin Microplate Assay (REMA). The results demonstrated that the 

dichloromethane extract showed anti-breast cancer activity with IC50
 valueof 31.36 mg/ml. Whereas the hexane, ethyl acetate and ethanol extracts did not display 

anti-breast cancer activity. The antioxidant activity and total phenolic content of Tiliacora triandra 

methanol extract were determined by DPPH radical scavenging assay and Folin-Ciocalteau method, 

repectively. The results indicated that the methanol extract showed antioxidant activity with IC50 value 

of 582.04 µg/ml. The total phenolic content of the methanol extract was 55.80 mg GAE/g of extract.

Keywords:Tiliacora triandra, anti-breast cancer activity, antioxidant activity, total phenolic  content

ABSTRACT

บทนำา

 มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในหญิงไทย มักเกิดในหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้หญิงอายุน้อย

หรือผู้ชายก็อาจเป็นมะเร็งเต้านมได้ แต่พบได้น้อย (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2551) สาเหตุของมะเร็งเต้านมเกิดจากหลาย

ปัจจัยร่วมกัน และสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากการมีอนุมุลอิสระมากเกินไป (เอกภพ สิระชัยนันท์, 2556) การรักษามะเร็ง

เต้านมในปัจจุบันเป็นการรักษาแบบผสมผสานระหว่างการผ่าตัด การฉายรังสีรักษา และการให้ยาเคมีบําบัด (ศูนย์มะเร็ง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549) การรักษาเหล่านี้ก่อให้เกิดความทรมานแก่ผู้ป่วยมาก และมีค่า

ใช้จ่ายในการรักษาสูง จึงมีการหาแนวทางการรักษาเพิ่มขึ้น เช่น การใช้สมุนไพรหลายๆ ชนิด ซึ่งจะเข้าไปช่วยระบบการ

ทํางานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายพร้อมๆ กันและบํารุงร่างกายไปด้วย สมุนไพรสามารถออกฤทธิ์ต่างๆ ดังนี้ 1) ระงับ

การสร้างเส้นเลือดใหม่ (antiangiogenesis) 2) ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง (antiproliferative) 3) ระงับการอักเสบ 

4) ซ่อมแซม DNA 5) ต้านการ ออกซิไดส์ กําจัดอนุมูลอิสระ 6) ยับยั้งจุลชีพ เป็นต้น (อ้อมบุญ วัลลิสุต, 2556) ดังนั้นถ้ามี

การนําพืชสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาใช้ในการบําบัดรักษามะเร็งร่วมกับการรักษาทางการแพทย์ จะเป็นอีกแนวทาง

หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 

 ย่านาง(TiliacoratriandraDiels) เป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณตามตํารายาไทยในการบรรเทาและรักษามะเร็ง 

โดยบรรเทาอาการเจบ็ปว่ยจากโรคมะเรง็ปอด มะเรง็ตับ มะเรง็ปากมดลกู นอกจากนนีย้งับรรเทาโรคหวัใจ เบาหวาน ภมูแิพ ้

เริม งูสวัด และตุ่มผื่นคัน (ใจเพชร มีทรัพย์, 2547) แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพดังกล่าว

ของย่านางยังมีน้อย โดยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สารประกอบอัลคาลอยด์จากรากย่านางสามารถยับยั้ง

การเจริญของเชื้อ Plasmodium falciparum ซึ่งทําให้เกิดโรคมาลาเรีย (ทวีผล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ, 2530) 
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สารประกอบอัลคาลอยด์ส่วนที่ไม่ละลายนํ้าจากรากย่านางมีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย (Pavanand et al., 1989) นอกจากนี้สาร

สกัดด้วยน้ําจากยา่นางไมเ่ปน็พษิเฉยีบพลนัหรอืพษิกึง่เรือ้รงัในหนทูดลอง (Sireeratawong et al., 2008) สาํหรับงานวจัิย

ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมของใบย่านางนั้น จากการค้นหายังไม่พบข้อมูลดังกล่าว อีกท้ัง

ย่านางเป็นพืชที่พบได้ง่ายในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็ง

เตา้นม เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งเต้านมจากพืชในท้องถิ่นไดต้่อไป นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา

ฤทธ์ิต้านอนมุลูอสิระของใบยา่นาง พรอ้มทัง้ทําการวเิคราะหป์รมิาณสารประกอบฟนีอลกิซึง่เปน็กลุม่สารตา้นอนมุลูอสิระ

ที่พบมากในพืช เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการใช้ใบย่านางให้มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และเภสัชกรรมต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย

 พืชที่ใช้ในการวิจัย คือ ใบย่านาง จากตําบลบุ่งเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ทําการเก็บในเดือนธันวาคม 

สารเคมีที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ hexane, dichloromethane, ethyl acetate, ethanol, methanol (AR grade, QREC), 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH, AR grade, Sigma-Aldrich), 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-

2-carboxylic acid (trolox, AR grade, Sigma-Aldrich), Folin-Ciocalteu reagent (AR grade, Merck), sodium 

carbonate (AR grade, QREC) และ gallic acid (AR grade, Sigma-Aldrich) อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ soxhlet 

extractor (Gerhardt), rotary evaporator (Buchi) และ spectrophotometer (PG Instrument) 

 การเตรียมสารสกัดใบยา่นางเพือ่ใชใ้นการทดสอบฤทธิต์า้นมะเรง็เตา้นม ทาํโดยนาํใบย่านางตากในท่ีร่มใหแ้หง้ บดให้

ละเอยีด ทําการสกดัร้อนด้วยเฮกเซน (hexane) โดยใชเ้ครือ่งสกดัซอกเลต (soxhlet extractor) นําสารละลายทีไ่ดจ้ากการ

สกัดมาระเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องระเหยลดความดัน (rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบเฮกเซน (crude 

hexane extract) นํากากใบย่านางที่ได้จากการสกัดด้วยเฮกเซนมาสกัดต่อด้วยไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)

จะได้สารสกัดหยาบไดคลอโรมเีทน (crude dichloromethane extract) นาํกากใบยา่นางทีไ่ดจ้ากการสกัดดว้ยไดคลอโร

มีเทนมาสกัดต่อด้วยเอทิลอะซิเตท (ethyl acetate) จะได้สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตท (crude ethyl acetate extract) 

นํากากใบย่านางที่ได้จากการสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมาสกัดต่อด้วยเอทานอล (ethanol) จะได้สารสกัดหยาบเอทานอล 

(crude ethanol extract)

 การเตรียมสารสกัดใบย่านางเพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 

ทําโดยนําใบย่านางตากในที่ร่มให้แห้ง บดให้ละเอียด ทําการสกัดโดยการแช่ในเมทานอล (methanol) ณ อุณหภูมิห้อง 

เป็นเวลา 1 วัน นําสารละลายที่ได้จากการสกัดมาระเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องระเหยลดความดัน จะได้สารสกัด

หยาบเมทานอล (crude methanol extract) 

 การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมของสารสกัดใบย่านาง โดยการนําสารสกัดไปทดสอบ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ซึ่งทําการทดสอบด้วยวิธี Resazurin Microplate Assay (REMA) เป็นการทดสอบ

ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยประยุกต์จากวิธีของ Brien และคณะ (2000) การทดสอบทําโดยนํา 

cell line ของมะเร็ง (MCF-7: human breast adenocarcinoma) มาเพาะเลี้ยงและเจือจางให้มีจํานวนเซลล์ 9 x 104 

cells/ml นําสารสกัดหยาบมาละลายใน 10% DMSO แล้วผสมกับเซลล์มะเร็งดังกล่าวใส่ในถาดหลุม นําไปเพาะเลี้ยง

ที่อุณหภูมิ 37 °C ในสภาวะที่มี 5% CO2 เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นเติมสารละลายรีซาซูริน (resazurin) ความเข้มข้น 62.5 

µg/ml นําไปบ่มต่อที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แล้วนําไปวัดค่าการเรืองแสงด้วยเครื่อง SpectraMax M5

 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบย่านางโดยวิธี DPPH radical scavenging assay (DPPH assay) 

ทําการทดสอบโดยวิธีของ Brand-Williams และคณะ (1995) และได้ปรับปรุงตามวิธีของ Yen และ Hsieh (1997) 
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นําสารสกัดหยาบ เมทานอลมาเตรียมเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างๆ กัน ปริมาตร 1 ml เติมสารละลาย 0.2 mm 

DPPH ปริมาตร 2 ml ผสมให้เข้ากัน เก็บไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง

ที่ความยาวคลื่น 517 nm ทําการเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ใช้เมทานอลแทนสารสกัดหยาบเมทานอล นําค่าที่วัดได้มา

คํานวณหาเปอร์เซ็นต์การดักจับอนุมูลอิสระ DPPH. (%scavenging) จากสมการ

 %scavenging = [(Acontrol – Asample) / Acontrol] x 100

   Asample = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ

   Acontrol = ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม

 จากนั้นคํานวณหาค่า IC50 (ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถดักจับอนุมูลอิสระ DPPH. ได้ 50%) จากกราฟ

ความสัมพนัธร์ะหวา่ง %scavenging กบัความเขม้ขน้ของสารสกดั โดยสารตา้นอนุมลูอสิระมาตรฐานทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ คอื 

trolox การวเิคราะหป์รมิาณสารประกอบฟนีอลกิของสารสกดัใบยา่นางโดย Folin-Ciocalteu method ทาํการวเิคราะห์

โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu procedure ของ Singleton และ Rossi (1965) และปรับปรุงตามวิธีของ Kahkonen M.P. 

และคณะ (1999) นําสารสกัดหยาบเมทานอลมาเตรียมเป็นสารละลายที่ความเข้มข้นเหมาะสม ปริมาตร 1 ml ผสมกับ 

10% v/v Folin-Ciocalteu’s reagent ปริมาตร 5 ml ตั้งทิ้งไว้ 3 นาที จากนั้นเติมสารละลาย sodium carbonate 

ความเข้มข้น 75 g/l ปริมาตร 4 ml ตั้งทิ้งไว้ ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 40 นาที จากนั้นนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่

ความยาวคลื่น 765 nm เทียบกับชุดควบคุม ซึ่งใช้นํ้ากลั่นแทนสารสกัดหยาบ เมทานอล นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มา

คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (total phenolic content) ในหน่วย mg GAE/g of extract โดย

เทียบกับกราฟมาตรฐาน gallic acid

ผลการวิจัย

 การทดสอบฤทธิต้์านมะเรง็เต้านม ทาํการสกดัใบยา่นางดว้ยเฮกเซน ไดคลอโรมเีทน เอทลิอะซเิตท และเอทานอล ดว้ย

เคร่ืองสกดัซอกเลต ไดส้ารสกดัหยาบเฮกเซน สารสกดัหยาบไดคลอโรมเีทน สารสกดัหยาบเอทลิอะซิเตท และสารสกดัหยาบ

เอทานอล โดยมีเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบต่อนํ้าหนักพืชแห้งคือ 3.12, 1.32, 3.71 และ 13.12% ตามลําดับ นําสารสกัด

หยาบทัง้หมดไปทดสอบฤทธิต์า้นมะเรง็เตา้นม โดยวธิ ีResazurin Microplate Assay พบวา่สารสกดัหยาบไดคลอโรมเีทน

ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 31.36 mg/ml ในขณะที่สารสกัดหยาบเฮกเซน สารสกัดหยาบเอทิลอะ

ซิเตท และสารสกัดหยาบเอทานอลไม่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม 

 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทําการสกัดใบย่านางด้วยเมทานอล ได้สารสกัดหยาบเมทานอล มีเปอร์เซ็นต์สาร

สกดัหยาบตอ่น้ําหนักพชืแหง้คอื 12.01% นําสารสกดัหยาบเมทานอลไปทดสอบฤทธิต์า้นอนมุลูอสิระ โดยวธิ ีDPPH assay

แล้วหาค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50% (IC50) เทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 

trolox พบวา่สารสกดัหยาบเมทานอลออกฤทธิต์า้นอนมุลูอสิระ โดยมคีา่ IC50 เทา่กบั 582.04 µg/ml ดงัรปูที ่1 ในขณะที่

สารมาตรฐาน trolox มีค่า IC50 เท่ากับ 12.10 µg/ml ดังรูปที่ 2 

รูปที่1กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบเมทานอลกับ

%scavenging

ความเข้มข้นของสารสกัดใบย่านาง(µg/ml)
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รูปที่2กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานtroloxกับ%scavenging

รูปที่2กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานtroloxกับ%scavenging

 การวิเคราะหป์ริมาณสารประกอบฟนีอลกิของสารสกดัหยาบเมทานอล โดย Folin-Ciocalteu method โดยการนาํ

สารสกัดหยาบมาทําปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteu’s reagent และเติม sodium carbonate จากนั้นนําไปวัดค่าการ

ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาทําการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิก 

ในหน่วย mg GAE/g of extract โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน gallic acid ดังรูปที่ 3

รูปที่3กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานgallicacidกับค่าการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่น765nm

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานtrolox(µg/ml)

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานgallicacid..

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานgallicacid..
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 จากกราฟความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขม้ขน้ของสารละลายมาตรฐาน gallic acid กับคา่การดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลืน่ 

765 nm นําค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบ คือ 0.212 มาเทียบกับกราฟจะได้ค่าความเข้มข้นของ gallic acid 

ในสารสกัดหยาบคือ 0.028 mg จากนั้นนํามาคํานวณในหน่วย mg GAE/g of extract พบว่าสารสกัดหยาบเมทานอล

มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 55.80 mg GAE/g of extract

อภิปรายผลการวิจัย

 งานวิจัยการทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมของสารสกัดใบย่านาง ทําให้ทราบว่าใบย่านาง มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม 

และตัวทาํละลายทีเ่หมาะสมในการสกดัสารทีม่ฤีทธิต้์านมะเรง็เต้านมจากใบยา่นางคอื ไดคลอโรมเีทน แสดงวา่สารทีม่ฤีทธิ์

ตา้นมะเร็งเตา้นมในใบยา่นางเปน็สารทีม่ขีัว้คอ่นขา้งต่ํา จากความรูด้งักลา่วทําใหส้ามารถนําไปใชเ้ป็นข้อมลูเบ้ืองตน้ในการ

ใช้ใบย่านางเพื่อเป็นยาในการรักษามะเร็งเต้านมได้ อย่างไรก็ตามควรมีการต่อยอดงานวิจัย โดยควรมีการแยกสารบริสุทธิ์

ที่ออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งหาโครงสร้างของสารดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพและใช้ใบย่านาง

ให้เป็นสมุนไพรต้านมะเร็ง และควรมีการทดสอบความเป็นพิษของใบย่านาง ในคนด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนําใบย่านาง

มาใช้เป็นยาได้อย่างปลอดภัย 

 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดใบย่านาง ซ่ึงในการ

ทดสอบผู้วิจัยใช้สารสกัดเมทานอล เนื่องจากสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชโดยส่วนใหญ่จะเป็นสารที่มีขั้วสูง ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงใช้ เมทานอลซึ่งเป็นตัวทําละลายที่มีขั้วสูงในการสกัด จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า สารสกัดเมทานอลของ

ใบยา่นางมฤีทธิต์า้นอนมุลูอสิระ และพบสารประกอบฟนิอลกิซึง่เปน็สารตา้นอนมุลูอสิระในสารสกดัดงักลา่ว ซึง่สอดคลอ้ง

กันนั่นคือ สารประกอบ ฟีนอลิกเป็นกลุ่มสารที่มีขั้วสูง จึงถูกสกัดออกมาจากใบย่านางเมื่อใช้เมทานอลเป็นตัวทําละลาย 

จากผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสารสกัดใบย่านางดังกล่าว 

ทาํใหส้ามารถนําใบยา่นางซึง่หาได้งา่ยและราคาถกูมาใชเ้ปน็สารตา้นอนมุลูอสิระในการเสรมิสขุภาพใหแ้ขง็แรงและปอ้งกนั

โรคได้ต่อไป 
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