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บทคัดยอ
มะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) เปนพืชในวงศ Moraceae สารสําคัญในมะหาดคือ ออกซิเรสเวอราทรอล โดยออกฤทธิ์
ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหเม็ดสีเมลานินที่เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสีผิวคลํ้า
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปริมาณสารออกซิเรสเวอราทรอลและทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทํางานเอนไซมไทโรซิเนส
ของสารสกัดแกนมะหาด วิธีการศึกษาโดยสกัดสารจากแกนมะหาดดวยวิธีการสกัดแบบตอเนื่อง โดยใช Soxhlet extraction
apparatus ซึง่ ใช 95% Ethanol เปนตัวทําละลายและทําการวิเคราะหหาปริมาณสารออกซิเรสเวอราทรอลในสารสกัดแกนมะหาด
โดยวิธี Thin layer chromatography densitometry (TLC densitometry) และวิเคราะหหาความเขมขนของสารสกัดแกนมะหาด
ที่สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสโดยวิธี Dopachrome ผลการศึกษาพบวา สารสกัดที่ไดมีปริมาณสาร
ออกซิเรสเวอราทรอลเทากับ 0.31±0.05 % ของสารสกัดหยาบ และความเขมขนของสารสกัดแกนมะหาดที่ยับยั้งการทํางาน
เอนไซมไทโรซิเนสไดรอยละ 50 (IC50) มีคาเทากับ 4.63±1.02 mg/ml จากผลการศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ
สําหรับการนําสารสกัดแกนมะหาดไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสําอางเชิงพาณิชยในระดับอุตสาหกรรมตอไป
คําสําคัญ: มะหาด ออกซิเรสเวอราทรอล ไทโรซิเนส

Abstract
Artocarpus lakoocha Roxb. is a plant in Moraceae family. The major compound of A. lakoocha is oxyresveratrol which
is enzyme tyrosinase inhibitor in the melanin synthesis. The aims of this study were to investigate the oxyresveratrol
content and tyrosinase inhibitory activity of A. lakoocha heartwood extract. A. lakoocha heartwood was extracted by
soxhlet extraction apparatus with 95% ethanol. The oxyresveratrol content of the extract was determined by thin
layer chromatography densitometry (TLC densitometry). The tyrosinase inhibitory activity of A. lakoocha heartwood
extract was investigated by Dopachrome method. The results showed that the oxyresveratrol content was 0.31±0.05%
of crude extract. The IC50of A. lakoocha heartwood extract was 4.63±1.02 mg/ml. This data will be used for the
development and application of A. lakoocha in cosmeceutical industry.
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บทนํา
ปจจุบนั ผลิตภัณฑจากสมุนไพรธรรมชาติกาํ ลังไดรบั ความนิยม
เปนอยางมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑจากสมุนไพรธรรมชาติที่
ทําใหผวิ พรรณขาว ซึง่ สมุนไพรธรรมชาติทกี่ าํ ลังเปนทีน่ ยิ มคือ
มะหาดมีชื่อวิทยาศาสตร คือ Artocarpus lakoocha Roxb.
เป น พื ช ในวงศ Moraceae โดยมะหาดมี ส ารสํ า คั ญ คื อ
ออกซิเรสเวอราทรอล (Oxyresveratrol) ออกฤทธิ์ยับยั้งการ
ทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส (Enzyme tyrosinase) ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการสังเคราะหเม็ดสีเมลานิน (Melanin)
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหสีผิวคลํ้า1-5
ดังนัน้ คณะผูว จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะสกัดสารสําคัญจาก
แกนมะหาด วิเคราะหหาปริมาณสารออกซิเรสเวอราทรอล
รวมถึงวิเคราะหหาความเขมขนของสารสกัดแกนมะหาดที่
ออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส เพื่อนําไป
เปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอาง อันจะ
สงผลตอการเพิ่มมูลคาและประยุกตใชสมุนไพรไทยทางดาน
เวชสําอางใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

วิธีการศึกษา
วัตถุดิบแกนมะหาด (A. lakoocha) สําหรับการวิจัย
ในครั้งนี้ ไดมาจากตนมะหาดที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดขอนแกน
โดยเก็บในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งไดรับการตรวจ
เอกลักษณตัวอยางพืช โดยผูวิจัย (ผศ.ดร.เมธิน ผดุงกิจ) และ
ตัวอยางพรรณไมอา งอิงถูกเก็บรักษาไวทหี่ นวยวิจยั เภสัชเคมี
และผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม การเตรียมวัตถุดิบโดยนําแกนมะหาดมาลางให
สะอาด นําไปอบในตูอบลมรอน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง
1. การสกัดสารจากแกนมะหาด โดยวิธีการ
สกัดแบบตอเนื่อง
นําแกนมะหาดมาบดลดขนาด และสกัดแบบตอ
เนื่องที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง
โดยใช Soxhlet extraction apparatus และใช 95% Ethanol
เปนตัวทําละลายในอัตราสวนแกนมะหาด : 95% Ethanol
เทากับ 1 : 2 จากนั้นนําสารสกัดที่ไดมาระเหยตัวทําละลาย
ออก โดยใชเครื่อง Rotary evaporator จนไดสารสกัดหยาบ
2. การสกัดสีจากสารสกัดแกนมะหาด
ในการสกัดสารจากแกนมะหาดไดสารสกัดที่มี
สีนํ้าตาลเขม ซึ่งอาจเปนขอจํากัดในการแตงสีในขั้นตอนการ
พัฒนาตํารับ ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาหาวิธีในการ
สกัดสีออกจากสารสกัดแกนมะหาดโดยใชวิธี Conventional
column chromatography ซึ่ ง ใช ค อลั ม น ข นาดเส น ผ า น
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ศูนยกลาง 2.5 cm ยาว 30 cm ใช Silica gel 60 ในการ pack
column และใชตัวทําละลาย 3 ชนิด คือ Dichloromethane,
Ethyl acetate และ Ethanol ในสัดสวนตางๆกัน จากนั้นนํา
สารสกัดที่ผานการสกัดสีออกแลวมาระเหยตัวทําละลายออก
โดยวิธี Free evaporation
3. การวิเคราะหหาปริมาณสารออกซิเรสเวอรา
ทรอลที่ไดจากสารสกัดแกนมะหาด โดยวิธี TLC densitometry (ดัดแปลงจากวิธีของ Maneechai3)
3.1 เตรี ย มสารละลายมาตรฐานออกซิ เ รส
เวอราทรอล (Sigma-Aldrich, USA) ความเขมขน 0.16 mg/ml
ใน Methanol และทําการเจือจางใหมคี วามเขมขน 5 ระดับ คือ
0.64, 1.28, 2.56, 5.12 และ 10.24 ng/μl โดยทําการทดลอง
3 ซํ้า ในแตละความเขมขน
3.2 เตรียมสารละลายสารสกัดแกนมะหาด
ความเขมขน 1 mg/ml ใน Methanol
3.3 เครื่อง TLC densitometer ซึ่งประกอบ
ดวยอุปกรณพนสารตัวอยาง (TLC applicator) เครื่องตรวจ
อานแผน TLC (TLC scanner) ทําการทดลองโดยใชแผน TLC
plate ขนาด 10x10 cm ซึ่งเคลือบผิวหนาดวย silica gel 60
GF254 ใช Dichloromethane : Methanol (85 : 15) เปนวัตภาค
เคลื่อนที่หรือตัวพา (Mobile phase) พนสารละลายมาตรฐาน
ที่ความเขมขนตางๆและสารตัวอยางทดสอบลงบนแผน TLC
ใหเปนแถบขนาด 0.5 mm แลวนําแผน TLC ดังกลาวไปจุม ลง
ใน TLC tank ซึ่งอิ่มตัวดวยตัวพา รอจนตัวพาเคลื่อนที่เปน
ระยะทาง 8 cm จึงนําแผน TLC ออกมาตัง้ ทิง้ ไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
ใหแหง แลวจึงนําไปอานดวยเครือ่ งตรวจอานแผน TLC (TLC
scanner) ที่ความยาวคลื่น 254 nm
4. การวิเคราะหหาความเขมขนของสารสกัด
แกนมะหาดที่สามารถยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส โดยวิธี
Dopachrome (ดัดแปลงจากวิธขี องกิตติศกั ดิ1์ และ Tengamnuay2)
4.1 เตรียมสารละลาย 20 mM Phosphate
buffer pH 6.8
4.2 เตรียมสารละลาย 0.85 μM L-DOPA ใน
สารละลาย Phosphate buffer
4.3 การเตรียมสารละลายเอนไซมไทโรซิเนส
(Sigma-Aldrich, USA) โดยชั่งเอนไซมไทโรซิเนส 0.5 mg
ละลายในสารละลาย Phosphate buffer 5 ml
4.4 การเตรียมตัวอยางสารทดสอบ โดยการ
ชั่งสารสกัดแกนมะหาด 10 mg ละลายใน Methanol 10 ml
4.5 การทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ เอนไซมไทโรซิเนส
โดยใช 96-well microplate กําหนดใหใช 4 หลุม (well) ระบุ
เปน A, B, C และ D โดยแตละหลุมมีสวนประกอบดังนี้
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A (Control):
สารละลายเอนไซมไทโรซิเนส
20 μl
สารละลาย Phosphate buffer
140 μl
Methanol
20 μl
B (Blank of A):
สารละลาย Phosphate buffer
160 μl
Methanol
20 μl
C (Test sample*):
สารละลายเอนไซมไทโรซิเนส
20 μl
สารละลาย Phosphate buffer
140 μl
Test sample*
20 μl
D (Blank of C):
สารละลาย Phosphate buffer
160 μl
Test sample*
20 μl
Test sample* คื อ สารสกั ด แก น มะหาด, สาร
มาตรฐานออกซิเรสเวอราทรอล และสารมาตรฐาน Kojic acid
โดยทําการทดลอง 3 ซํ้า
ผสมสารละลายในแตละหลุมใหเขากันตั้งทิ้งไว 10
นาทีแลวเติมสารละลาย L-DOPA 20 μl ลงในแตละหลุม บม
ไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที จากนัน้ นํา
ไปวั ด ค า การดู ด กลื น แสงของสารละลายในแต ล ะหลุ ม ที่
ความยาวคลื่น 492 nm โดยใช Microplate reader
4.6 การคํานวณคาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนส
โดยคํานวณคาฤทธิย์ บั ยัง้ รอยละ (Percent inhibition) จากสูตร
Percent inhibition = 100[(A-B)-(C-D)]/(A-B)
เมื่อ A= คาการดูดกลืนแสงของหลุม A
B= คาการดูดกลืนแสงของหลุม B
C= คาการดูดกลืนแสงของหลุม C
D= คาการดูดกลืนแสงของหลุม D
4.7 การหาคาฤทธิ์ยับยั้งรอยละ 50 โดยการสราง
กราฟความสัมพันธระหวางคาฤทธิ์ยับยั้งรอยละกับคาความ
เข ม ข น ของสารทดสอบ คํ า นวณค า ความเข ม ข น ของสาร
ทดสอบที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสไดรอยละ 50 (IC50)

ผลการศึกษา
1. การสกัดสารจากแกนมะหาด
สารสกัดที่ไดมีลักษณะขนหนืด สีนํ้าตาลเขม
รอยละผลผลิต (%yield) เทากับ 12.03 % ซึ่งสีดังกลาวอาจ
เปนขอจํากัดในการพัฒนาตํารับ ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดทดลองสกัด
สีออกจากสารสกัดแกนมะหาดซึง่ พบวาตัวทําละลายทีส่ ามารถ
สกัดสีของแกนมะหาดออกไดดีที่สุดคือ Dichloromethane :
Ethyl acetate ในอัตราสวน 40 : 60 โดยไดรอ ยละของผลผลิต
เทากับ 0.12 %
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2. ปริมาณออกซิเรสเวอราทรอลที่ไดจากสาร
สกัดแกนมะหาด
จากการทดลองหาปริมาณสารสําคัญ พบวาสาร
สกัดแกนมะหาดมีลักษณะพีคตรงกับสารมาตรฐานออกซิเรส
เวอราทรอล โดยมีคา Rf ตรงกันเทากับ 0.48 และไดกราฟ
มาตรฐานของออกซิเรสเวอราทรอลเปนสมการเสนตรง คือ Y
= 4460.4X – 811.88 คา R2 = 0.9964 จากการทดลองหา
ปริมาณออกซิเรสเวอราทรอลในสารสกัดแกนมะหาดพบวา
รอยละออกซิเรสเวอราทรอลในสารสกัดแกนมะหาดไมสกัดสี
มีคาเทากับ 0.31±0.05 % ของสารสกัดหยาบ (n = 3) มีคา
มากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับรอยละออกซิเรสเวอราทรอลใน
สารสกัดแกนมะหาดสกัดสี ซึง่ มีคา เทากับ 0.004±0.12 % ของ
สารสกัดที่ผานการสกัดสี (n = 3)
ดังนัน้ คณะผูว จิ ยั จึงเลือกใชสารสกัดแกนมะหาด
ไมสกัดสี เพือ่ นําไปทดสอบฤทธิย์ บั ยัง้ การทํางานของเอนไซม
ไทโรซิเนสในขั้นตอนตอไป เนื่องจากมีรอยละผลผลิตและ
ปริมาณสารออกซิเรสเวอราทรอลมากกวาสารสกัดแกนมะหาด
สกัดสี
3. ความเข ม ข น ของสารสกั ด แก น มะหาดที่
สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส
จากการทดลองพบวาสารมาตรฐานออกซิเรสเว
อราทรอลใหคา IC50 ดีที่สุด รองลงมาคือสารมาตรฐาน Kojic
acid และสารสกัดแกนมะหาด โดยมีคา IC50 เทากับ 0.04±0.10,
0.52±0.07 และ 4.63±1.02 mg/ml (n = 3) ตามลําดับ

วิจารณและสรุปผล
การสกัดสารจากแกนมะหาด โดยใชวิธีการสกัดแบบตอเนื่อง
ซึ่งใช Soxhlet extraction apparatus และใช 95% Ethanol
เปนตัวทําละลาย ผลการทดลองไดสารสกัดที่เปนสารละลาย
สีนํ้าตาลเขม จากนั้นนําสารละลายที่สกัดไดมาระเหยตัวทํา
ละลายออกโดยใชเครื่อง Rotary evaporator จนไดสารสกัด
หยาบที่มีลักษณะขนหนืด สีนํ้าตาลเขม ซึ่งอาจทําใหเปนขอ
จํากัดเรือ่ งสีทไี่ มสวยงามเมือ่ นํามาใสในตํารับ คณะผูว จิ ยั จึงได
มีการทดลองสกัดสีออกจากสารสกัดโดยวิธี Conventional
column chromatography แลวนําสารสกัดแกนมะหาดไมสกัด
สีและสกัดสีไปวิเคราะหหาปริมาณสารออกซิเรสเวอราทรอล
โดยวิธี TLC densitometry ซึ่งเปนการวิเคราะหที่งาย สะดวก
มี ค วามไวและน า เชื่ อ ถื อ ถื อ เป น เครื่ อ งมื อ วิ เ คราะห ที่ มี
ประสิทธิภาพสําหรับการวิเคราะหปริมาณออกซิเรสเวอราทรอล
ในมะหาด3 ผลการทดลองพบวาเมื่อสกัดสีออกแลว สารสกัด
แกนมะหาดมีรอยละผลผลิตและปริมาณออกซิเรสเวอราทรอล
ลดลงอยางมาก โดยสารสกัดแกนมะหาดสกัดสี มีรอยละ
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ผลผลิตเทากับ 0.12 % และมีปริมาณออกซิเรสเวอราทรอล
เทากับ 0.004±0.12 % ของสารสกัดที่ผานการสกัดสี เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารสกัดแกนมะหาดที่ไมสกัดสีออก พบวามี
คารอยละผลผลิตเทากับ 12.03 % และปริมาณออกซิเรสเวอรา
ทรอลเทากับ 0.31±0.05 % ของสารสกัดหยาบ อาจเนื่องมา
จากในขัน้ ตอนการสกัดสีมกี ารใช Solvent system คือ Dichloromethane : Ethyl acetate ในอัตราสวน 40 : 60 ซึ่งเปน
Solvent system ที่มีขั้วจึงสามารถชะลางสีของสารสกัดออก
ได และออกซิเรสเวอราทรอลนั้นเปนสารที่มีขั้วเชนเดียวกัน
ทําใหสารออกซิเรสเวอราทรอลถูกชะลางออกมารวมกับสีทถี่ กู
สกัดออกมา
ดังนั้นเมื่อพิจารณารอยละผลผลิตที่ได และปริมาณ
สารออกซิเรสเวอราทรอลของสารสกัดแกนมะหาดสกัดสี พบ
วามีคาลดลงอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดแกน
มะหาดไม ส กั ด สี ดั ง นั้ น การสกั ด สี ด ว ยวิ ธี Conventional
column chromatography และใช Dichloromethane : Ethyl
acetate ในอัตราสวน 40 : 60 เปนตัวทําละลายในการวิจยั ครัง้
นี้ ยังไมเหมาะสมสําหรับการสกัดสีออกจากสารสกัดแกน
มะหาด จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป ดังนั้นสําหรับงาน
วิจยั ในครัง้ นี้ คณะผูว จิ ยั จึงเลือกใชสารสกัดแกนมะหาดไมสกัด
สี เพื่อนําไปทดสอบฤทธิ์ในขั้นตอนตอไป
การวิ เ คราะห ห าความเข ม ข น ของสารสกั ด แก น
มะหาดทีส่ ามารถยับยัง้ การทํางานของเอนไซมไทโรซิเนสดวย
วิธี Dopachrome พบวาสารมาตรฐานออกซิเรสเวอราทรอลมี
คา IC50 สูงสุดเทากับ 0.04±0.10 mg/ml รองลงมา คือสาร
มาตรฐาน Kojic acid มีคา IC50 เทากับ 0.52±0.07 mg/ml และ
สารสกัดแกนมะหาดมีคา IC50เทากับ 4.63±1.02 mg/ml ตาม
ลําดับ
ดังนัน้ จากการวิจยั ครัง้ นี้ พบวาสารสกัดแกนมะหาด
มีสารสําคัญคือออกซิเรสเวอราทรอล ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของกิตติศักดิ์1 และ Povichit6 โดยจากงานวิจัยนี้พบวา
สารสกัดแกนมะหาดทีไ่ มสกัดสีจะมีรอ ยละผลผลิตและปริมาณ
สารออกซิเรสเวอราทรอลมากกวาสารสกัดแกนมะหาดที่สกัด
สีออกนอกจากนั้นยังพบวาสารสกัดแกนมะหาดมีฤทธิ์ในการ
ยับยัง้ การทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส ซึง่ สอดคลองกับงาน
วิจัยของ Tengamnuay2 และ Xu5
โดยงานวิจัยนี้พบวาสารสกัดแกนมะหาดไมสกัดสีมี
คา IC50เทากับ 4.63±1.02 mg/ml ซึ่งเปนการบงบอกวาสาร
สกัดแกนมะหาดมีศกั ยภาพทีจ่ ะนํามาพัฒนาเปนสารชวยทําให
ผิวขาว (skin whitening agent) โดยสอดคลองกับการศึกษา
ของ Tengamnuay2, Singhatong7 และ Teeranachaideekul8
ซึง่ ผลการศึกษานี้ สามารถนํามาเปนขอมูลพืน้ ฐานสําหรับการ

J Sci Technol MSU

พัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางตอไปในอนาคต อันจะเปนการเพิม่
มูลคาและการประยุกตใชสมุนไพรไทยในระดับอุตสาหกรรมให
กวางขวางมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ดรบั ทุนอุดหนุนวิจยั งบประมาณเงินรายได
คณะเภสั ช ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม ประจํ า
ปงบประมาณ 2557

เอกสารอางอิง
1. กิตติศกั ดิ์ ลิขติ วิทยาวุฒ.ิ มะหาด ประโยชนทางยา เครือ่ ง
สําอางและการเกษตร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเภสัชเวท
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2546.
2. Tengamnuay P, Pengrungruangwong K, Pheansri I,
Likhitwitayawuid K. Artocarpus lakoocha heartwood
extract as a novel cosmetic ingredient: evaluation of
the in vitro anti-tyrosinase and in vivo skin whitening
activities. Int J Cosmetic Sci 2006; 28(4): 269–76.
3. Maneechai S, Likhiwitayawuid K, Sritularak B,
Palanuvej C, Ruangrungsi N, Sirisa-Ard P. Quantitative
analysis of oxyresveratrol content in Artocarpus lakoocha
and “Puag-Haad”. Med Princ Pract 2009; 18(3): 223-7.
4. Gautam P, Patel R. Artocarpus lakoocha Roxb.: An
overview. Eur J Complem Altern Med 2014; 1(1): 10-4.
5. Xu L, Liu C, Xiang W, Chen H, Qin X, Huang X.
Advances in the study of oxyresveratrol. Int J Pharm
2014; 10(1): 44-54.
6. Povichit N, Phrutivorapongkul A, Suttajit M,
Leelapornpisid P. Antiglycation and antioxidant
activities of oxyresveratrol extracted from the
heartwood of Artocarpus lakoocha Roxb. Maejo Int
J Sci Technol 2010; 4(03): 454-61.
7. Singhatong S, Leelarunggrayub D, Chaiyasut C.
Antioxidant and toxicity activities of Artocarpus lakoocha
Roxb. heartwood extract. J Med Plants Res 2010;
4(10): 947-53.
8. Teeranachaideekul V, Nithitanakool S, Junhunkit T,
Ponpanich L, Nopporn N, Detamornrat U, Chulasiri
M. Liposomes: A novel carrier system for Artocarpus
lakoocha extract to improve skin whitening. JAASP
2013; 2: 243-53.

