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นิพนธ์ต้นฉบับ
ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดของต�ำรับยาสมานฉันท์
และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ
ผกากรอง ทองดียิ่ง *, **, จิราณี กิจศิริพิพัฒน์*, ศรีโสภา เรืองหนู*, **,
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บทคัดย่อ
บทนำ�:

ตำ�รับยาสมานฉันท์เป็นตำ�รับยาที่มีการนำ�มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ในอโรคยศาล วัดคำ�ประมง จังหวัด
สกลนคร ดังนั้นในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด ของสารสกัด
ชั้นเอทานอลและชั้นน้ำ�ของตำ�รับยาสมานฉันท์และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของตำ�รับ
วิธีการศึกษา:
ทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 (Lung adenocarcinoma cell) ของสารสกัดชั้นน้ำ�
และชั้นเอทานอลของตำ�รับยาสมานฉันท์และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของตำ�รับ ด้วยวิธี Sulforhodamine
B (SRB)
ผลการศึกษา:
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ที่ความเข้มข้น ๕๐ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร ได้แก่ สารสกัดชั้นน้ำ�และชั้นเอทานอลของกำ�ลังเสือโคร่ง แห้ม ฟ้าทะลายโจร และฝางแดง และ
สารสกัดชั้นเอทานอลของม้ากระทืบโรง และตำ�รับยาสมานฉันท์ พบว่าสารสกัดชั้นน้ำ�และสารสกัดชั้นเอทานอล
ของแห้มมีฤทธิด์ ที สี่ ดุ ในการต้านเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 มีคา 
่ IC50 เท่ากับ ๖.๐๐ ± ๑.๑๔ และ ๗.๒๐ ± ๐.๙๕
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำ�ดับ สารสกัดที่มีฤทธิ์ปานกลาง คือ สารสกัดชั้นเอทานอลของกำ�ลังเสือโคร่ง
ฟ้าทะลายโจร และฝางแดง (IC50 มากกว่า  ๓๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ส่วนสารสกัดชั้นเอทานอลของตำ�รับยา
สมานฉันท์มีฤทธิ์น้อย (IC50 มากกว่า ๕๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
วิจารณ์ และ
สารสกัดชั้นน้ำ�และชั้นเอทานอลของแห้มมีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 ดังนั้นจึงเป็นพืชที่
สรุปผลการศึกษา: ควรแยกสารสำ�คัญ ที่ออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอด และเป็น marker ในการวิเคราะห์ตำ�รับยาสมานฉันท์ ส่วน
โดยภาพรวมของตำ�รับยาสมานฉันท์ซงึ่ มีฤทธิต์ อ่ เซลล์มะเร็งปอดน้อยแต่อาจมีฤทธิต์ อ่ เซลล์มะเร็งชนิดอืน่ หรืออาจ
มีฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซึ่งควรนำ�มาวิจัยต่อไป เพื่อสนับสนุนการใช้ยาสมานฉันท์นี้กับผู้ป่วยมะเร็ง
คำ�สำ�คัญ:  ตำ�รับยาสมานฉันท์, มะเร็งปอด, ฤทธิ์ความเป็นพิษ, Sulforhodamine B
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โรคมะเร็งเป็นปัญหาหลักทางสาธารณสุขที่ส�ำคัญ
ของทุกประเทศทั่วโลก จากการส�ำรวจขององค์การอนามัย
โลก (WHO) พบว่า ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นมะเร็ง
ประมาณ ๑๔.๑ ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ
๘.๒ ล้ า นคน และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี ส�ำหรั บ
ประเทศไทยพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๕๕ มีรายงาน
สถิติการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ ๑ โดยเฉพาะใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ ผ ่ า นมา  คนไทยเสี ย ชี วิ ต จากโรคมะเร็ ง
๖๓,๒๗๒ คน โดยมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์การเกิด
มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ ๑ แต่เมือ่ พิจารณาอัตราการตายจากมะเร็ง
พบว่า ผูป้ ว่ ยมะเร็งตับมีอตั ราการตายสูงสุดเป็นอันดับ ๑๑ ซึง่ วิธี
การบ�ำบัดการรักษาโรคมะเร็ง ทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ใช้การ
ผ่าตัด การฉายรังสี และเคมีบ�ำบัด ซึง่ การรักษามักส่งผลกระทบ
ต่อเซลล์ปรกติในร่างกายและอาจเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง
โรงพยาบาลการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร หรืออโรคยศาล วัดค�ำประมง
ซึ่งเป็นสถานบ�ำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยการแพทย์แผนไทย
มี ก ารใช้ ย าสมุ น ไพรในการรั ก ษาบ�ำบั ด ผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง มา
มากกว่า  ๒๐ ปี โดยหนึ่งในต�ำรับยาที่มีการใช้ คือ ต�ำรับยา
สมานฉันท์ ซึ่งต�ำรับยาสมานฉันท์ เป็นยาที่ใช้ เสริมกับการใช้
ยายอดมะเร็ง กับยานำ�้ สาบาน ต�ำรับยานีป้ ระกอบด้วยสมุนไพร
๑๐ ชนิด ได้แก่ ก�ำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch. Ham.)
ม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata Wall) ช้างน้าว (Ochna
integerrima (Lour.) Merr.) กระจ้อนเน่า  (Coptosapelta
flavescens Korth.) ตะไคร้ต้น (Litsea cubeba (Lour.)
Pers.) ขันทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss)
Baill.) ฝางแดง (Caesalpinia sappan L.) ฟ้าทะลายโจร
(Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees)
แห้ม (Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr) และ
ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib) และจากสถิติ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาที่อโรคยศาล วัดค�ำประมง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๓ พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่
เข้ามารับการรักษาทั้งหมด ๑,๗๕๗ คน โดยพบผู้ป่วยโรค
มะเร็งปอดที่เข้ารับการรักษามากเป็นอันดับที่ ๓ รองจาก
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน�ำ้ ดี๒ จากงานวิจยั ของ Leechaimongkhol
และคณะ ๓ พบว่ า สารสกั ด ในชั้ น เอทานอลของต�ำรั บ ยา
สมานฉันท์ มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 และ
เซลล์มะเร็งท่อน�ำ้ ดีชนิด KKU-M156 โดยมีคา 
่ IC50 เท่ากับ ๔๑.๗๔
± ๖.๘๗ และ ๓๓.๑๗ ± ๑.๑๗ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตาม
ล�ำดับ เมือ่ ทดสอบด้วยวิธี SRB๓ สารสกัดชัน้ น�ำ้ ของแห้มมีฤทธิใ์ น
การต้านเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2 และเซลล์มะเร็งท่อน�้ำดี

ชนิด KKU-M156 มีค่า IC50 เท่ากับ ๖.๕๘ ± ๐.๓๑ และ ๖.๑๖
± ๐.๐๑ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ และสารกัดชั้น
เอทานอลของแห้มมีฤทธิใ์ นการต้านเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2
และเซลล์มะเร็งท่อน�้ำดี ชนิด KKU-M156 มีค่า  IC50 เท่ากับ
๑๐.๓๓ ± ๑.๒๗ และ ๗.๐๙ ± ๐.๓๗ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามล�ำดับ เมื่อทดสอบด้วยวิธี SRB และนอกจากนี้งานวิจัย
ของ Suakittikul และคณะ๔ ได้ท�ำการศึกษาฤทธิ์ความเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็งล�ำไส้ของต�ำรับยาสมานฉันท์ พบว่าต�ำรับยา
สมานฉันท์และสมุนไพรที่ประกอบในต�ำรับมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ล�ำไส้ ค ่ อ นข้ า งดี และยั ง ไม่ มี ร ายงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ต�ำรั บ ยา
สมานฉันท์กับมะเร็งปอดที่พบมาก คือ Adenocarcinoma
หรื อ A549 ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ว่ า น่ า จะมี ก ารศึ ก ษาฤทธิ์
ความเป็ น พิ ษ ต่ อ เซลล์ ม ะเร็ ง ปอดชนิ ด ที่ พ บบ่ อ ยของต�ำรั บ
ยาสมานฉันท์ต่อไป เพราะจากสถิติ มีผู้ป่วยเข้ามารักษามาก
เป็นอันดับต้นๆ ในวัดค�ำประมง และสอดคล้องกับสถิติผู้ป่วย
โรคมะเร็งในประเทศไทยและทั่วโลกที่พบผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด
สูงเป็นอันดับต้นๆ เช่นกัน ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั นีเ้ พือ่
ศึกษาฤทธิค์ วามเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 ของสาร
สกัดต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของ
ต�ำรับยาสมานฉันท์ ด้วยวิธี SRB ในหลอดทดลอง โดยศึกษา
ในรูปของสารสกัดสมุนไพรทั้งต�ำรับและสมุนไพรตัวเดี่ยวที่
เป็นส่วนประกอบในต�ำรับ ซึ่งสารสกัดที่ทดสอบมี ๒ รูปแบบ
คือ สกัดด้วยวิธีการต้มน�้ำ  (decoction) และวิธีการหมักด้วย
เอทานอลร้อยละ ๙๕ (maceration)

วิธีการศึกษา
การเตรียมสารสกัด
สมุนไพรที่น�ำมาใช้ในงานวิจัยได้รับความอนุเคราะห์
จากวัดค�ำประมง จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยสมุนไพร ๑๐ ชนิด
ได้แก่ ก�ำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch. Ham.)
ม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata Wall) ช้างน้าว (Ochna
integerrima (Lour.) Merr.) กระจ้อนเน่า  (Coptosapelta
flavescens Korth.) ตะไคร้ต้น (Litsea cubeba (Lour.)
Pers.) ขันทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss)
Baill.) ฝางแดง (Caesalpinia sappan L.) ฟ้าทะลายโจร
(Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees)
แห้ม (Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr) และ
ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib) ท�ำการสกัด
สมุนไพรเดี่ยวและต�ำรับยาสมานฉันท์โดยสกัดตามภูมิปัญญา
ของหมอพื้นบ้านด้วยวิธีต้มน�้ำ  (decoction) และดองเหล้า 
(maceration) โดยในการทดลองนี้จะหมักด้วยเอทานอล
ร้อยละ ๙๕ โดยท�ำการหมัก ๓ วัน (๓ ครั้ง) น�ำไประเหยแห้ง

Thammasat Medical Journal, Vol. 17 No. 4, October - December 2017

ด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน ได้สารสกัดชั้นเอทานอล
(ตารางที่ ๑) ส่วนการสกัดด้วยวิธีต้มน�้ำ  ท�ำโดยน�ำสมุนไพรมา
ต้มเดือดเป็นเวลา  ๓๐ นาที (๓ ครั้ง) และเคี่ยวสารสกัดจาก
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๓ ส่วนให้เหลือ ๑ ส่วน และท�ำแห้งด้วยเครื่องท�ำแห้งแบบ
เยือกแข็ง (freeze dryer) จากนั้นน�ำสารสกัดทั้งหมดเก็บที่
อุณหภูมิ –๒๐ องศาเซลเซียส เพื่อรอทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ต่อไป (ตารางที่ ๑)

ตารางที่ ๑  แสดงชื่อวิทยาศาสตร์และส่วนที่ใช้ของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของต�ำรับยาสมานฉันท์
สมุนไพร
ก�ำลังเสือโคร่ง
ม้ากระทืบโรง
ช้างน้าว
กระจ้อนเน่า
ตะไคร้ต้น
ขันทองพยาบาท
ย่านางแดง
ฝางแดง
ฟ้าทะลายโจร
แห้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ใช้

Betula alnoides Buch. Ham.
Ficus foveolata Wall
Ochna integerrima (Lour.) Merr.
Coptosapelta flavescens Korth.
Litsea cubeba (Lour.) Pers.
Suregada multiflorum (A.Juss) Baill.
Bauhinia strychnifolia Craib
Caesalpinia sappan L.
Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nee
Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr

การเพาะเลีย้ งเซลล์มะเร็งปอด ชนิด Human lung adenocarcinoma epithelial cell line (A549)
น�ำเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 มาเลีย้ งในอาหารเลีย้ ง
เซลล์ชนิด RPMI-1640 ที่มีการเติม Fetal bovine serum
(FBS) ร้อยละ ๑๐ และ penicillin-streptomycin ร้อยละ ๑
ในขวดเลี้ยงเซลล์ โดยเลี้ยงในตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ ๕ ที่อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส
การทดสอบฤทธิค์ วามเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
โดยวิธี SRB๕
น�ำสารสกัดทั้งหมดมาทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งปอด Human lung adenocarcinoma epithelial
cell line (A549) (ซึ่งซื้อจาก ATTC, Code - ATTC No.
CCL185) ด้วยการวัดจ�ำนวนเซลล์ที่มีชีวิตรอดที่ตรวจสอบ
ด้วยวิธี Sulforhodamine B (SRB assay) การทดสอบท�ำโดย
ตรึงเซลล์ด้วย trichloroacetic acid (TCA) ร้อยละ ๔๐ และ
ย้อมด้วย SRB ซึ่งเป็น aminoxanthene dye สามารถจับ
กับ basic amino acid ของโปรตีนภายในเซลล์ที่รอดชีวิตได้
ความเข้มข้นของสี SRB แสดงถึงจ�ำนวนเซลล์ที่มีชีวิตรอด
วิธีการทดสอบเริ่มจากถ่ายเซลล์ลงใน 96-well plate หลุมละ
๑๐๐ ไมโครลิตร โดยค่าความหนาแน่นของเซลล์นี้ได้จาก
การหาอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ใน 96- well plate
โดยเติมสารละลายตัวอย่างที่อยู่ในอาหารเลี้ยงเซลล์ให้ได้ความ
เข้มข้นสุดท้ายระดับต่างๆ คือ ๑๐๐, ๕๐, ๑๐ และ ๑ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร โดยเติมหลุมละ ๑๐๐ ไมโครลิตร และเลี้ยงในตู้

เปลือก
ล�ำต้น
เปลือกและล�ำต้น
เปลือกและล�ำต้น
เปลือกและล�ำต้น
ล�ำต้น
ทั้งต้น
เปลือกและล�ำต้น
ทั้งต้น
เปลือกและล�ำต้น

CO2 เป็นเวลา ๗๒ ชั่วโมง จากนั้นค่อยๆ ดูด culture media
ออก แล้วล้างเซลล์ที่เป็น monolayer ด้วย culture media
๑ ครั้ง เติม culture media อีก ๒๐๐ ไมโครลิตร น�ำไปเลี้ยง
ในตู้ CO2 เป็นเวลา ๗๒ ชั่วโมง เพื่อดูการรอดของเซลล์มะเร็ง
เมื่อเทียบกับ non-treated control และ solvent control
น�ำมาท�ำการทดสอบอัตราการรอดของเซลล์ดว้ ยวิธี SRB assay
โดยตรึงเซลล์ด้วย TCA ร้อยละ ๔๐ และตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ
๔ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๖๐ นาที ล้างด้วยนำ 
�้ ท�ำการย้อมเซลล์
โดยเติมสารละลาย SRB ร้อยละ ๐.๔ ในกรดอะซิติกร้อยละ ๑
ตั้งทิ้งไว้ ๓๐ นาทีที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นล้างสีออกด้วยกรด
อะซิตกิ ร้อยละ ๑ และตัง้ ทิง้ ไว้จนแห้ง ละลายสียอ้ ม SRB ทีจ่ บั อยู่
กับโปรตีนทั้งหมดภายในเซลล์ด้วยสารละลาย ๑๐ มิลลิโมลาร์
ของ Tris base (พีเอช ๑๐) แล้วน�ำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสง
UV ด้วย microplate reader ทีค่ วามยาวคลืน่ ๔๙๒ นาโนเมตร
น�ำค่าที่ได้มาค�ำนวณค่าทางสถิติ และหาค่า IC50 จากค่า dose
response curve ซึ่งเป็นดัชนีบ่งถึงความเป็นพิษต่อเซลล์
(cytotoxic activity) ด้วยโปรแกรม prism โดยสารสกัด
สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ ต ้ า นเซลล์ ม ะเร็ ง ต้ อ งมี ค ่ า  IC 50 ไม่ เ กิ น
๒๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของ National
Cancer Institute (NCI) ประเทศสหรัฐอเมริกา๖

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษา  ร้ อ ยละของการยั บ ยั้ ง การเจริ ญ
เติ บโตต่ อ เซลล์ มะเร็ ง ปอดชนิ ด A549 ของสารสกั ด ชั้นน�้ำ
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และชั้นเอทานอลของต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรที่เป็น
ส่วนประกอบที่ความเข้มข้น ๕๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า
สารสกัดชั้นน�้ำของสมุนไพร ๔ ตัวอย่าง ได้แก่ สารสกัดชั้นน�้ำ
ของฟ้าทะลายโจร ก�ำลังเสือโคร่ง แห้ม และฝางแดง และสาร
สกัดชั้นเอทานอลของสมุนไพร ๖ ตัวอย่าง ได้แก่ ม้ากระทืบโรง
ฟ้าทะลายโจร ก�ำลังเสือโคร่ง แห้ม ฝางแดง และต�ำรับยา
สมานฉันท์ (ตารางที่ ๒ และรูปที่ ๑) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
โดยสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอด
ได้ดีที่สุด คือ สารสกัดชั้นน�้ำของแห้มมีค่าการยับยั้งเท่ากับ
ร้อยละ ๙๖.๔๑ ± ๓.๔๗ รองลงมาคือ สารสกัดชัน้ เอทานอลของ
ก�ำลังเสือโคร่ง และแห้ม มีค่าการยับยั้งเท่ากับร้อยละ ๙๖.๒๓
± ๒.๗๔ และ ๙๕.๕๐ ± ๒.๒๗ ตามล�ำดับ และสารสกัดชั้น
เอทานอลของต�ำรับยาสมานฉันท์ในชั้นเอทานอล มีค่าการ

ยับยั้งเท่ากับร้อยละ ๗๙.๔๙ ± ๕.๗๕ โดยน�ำสารสกัดสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดได้มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ไปทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ ๑๐๐, ๕๐, ๑๐ และ ๑ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร เพื่อหาความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดได้มากกว่าร้อยละ ๕๐
(IC50) โดยน�ำสารสกัดต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรทีเ่ ป็นส่วน
ประกอบทัง้ หมด ๑๐ ตัวอย่าง ทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ การเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งปอดได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ (รูปที่ ๑) มาทดสอบเพือ่
หาค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดได้ร้อยละ ๕๐ (IC50)
พบว่าสารสกัดทั้งชั้นน�้ำและชั้นเอทานอลของแห้มมีฤทธิ์ดีที่สุด
ในการต้านเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 โดยมีค่า  IC50 เท่ากับ
๖.๐๐ ± ๑.๑๔ และ ๗.๒๐ ± ๐.๙๕ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามล�ำดับ (ตารางที่ ๓ และรูปที่ ๒)

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของสารสกัด (w/w) และร้อยละการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 ของสารสกัดชัน้ นำ�้
และชัน้ เอทานอล ของต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรทีเ่ ป็นส่วนประกอบ ทีค่ วามเข้มข้น ๕๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร (n = ๒)
					
					
		
สมุนไพร
สารสกัด %yield (w/w)
				
ของสารสกัด
					
ก�ำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch. Ham.)
เอทานอล
๑.๓๗
น�้ำ
๓.๐๙
ม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata Wall)
เอทานอล
๒.๐๕
น�้ำ
๗.๕๖
ช้างน้าว (Ochna integerrima (Lour.) Merr.)
เอทานอล
๓.๒๑
น�้ำ
๗.๖๔
กระจ้อนเน่า (Coptosapelta flavescens Korth.)
เอทานอล
๕.๔๒
น�้ำ
๗.๕๓
ตะไคร้ต้น (Litsea cubeba (Lour.) Pers.)
เอทานอล
๑.๐๑
น�้ำ
๒.๕๕
ขันทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss) Baill.)
เอทานอล
๑.๙๑
น�้ำ
๑.๘๕
ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib)
เอทานอล
๑๕.๕๔
น�้ำ
๑๖.๑๘
ฝางแดง (Caesalpinia sappan L.)
เอทานอล
๔.๙๓
น�้ำ
๕.๐๔
ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees) เอทานอล
๓.๖๒
น�้ำ
๑๔.๕๑
แห้ม (Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr)
เอทานอล
๔.๕๒
น�้ำ
๘.๔๑
ต�ำรับยาสมานฉันท์
เอทานอล
๕.๕๒
น�้ำ
๖.๕๘

%cytotoxic
ที่ความเข้มข้น
๕๐ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร
(Mean ± SEM)
๙๖.๒๓ ± ๒.๗๔
๙๕.๑๑ ± ๔.๓๕
๕๔.๐๑ ± ๖.๐๓
๓๗.๙๔ ± ๒.๔๐
๑๑.๖๙ ± ๓.๙๑
๐.๕๓ ± ๒.๐๒
๓๕.๙๔ ± ๘.๗๑
๔.๐๐ ± ๘.๐๖
๔๘.๐๐ ± ๕.๒๕
๒.๗๐ ± ๓.๙๒
๓๔.๕๑ ± ๐.๑๒
-๑.๔๖ ± ๒.๐๔
๒๔.๔๙ ± ๐.๒๘
๒.๑๔ ± ๓.๑๖
๙๒.๐๔ ± ๗.๔๐
๘๘.๖๑ ± ๐.๖๐
๙๒.๔๕ ± ๓.๔๖
๙๒.๙๑ ± ๑.๒๑
๙๕.๕๐ ± ๒.๒๗
๙๖.๔๑ ± ๓.๔๗
๗๙.๔๙ ± ๕.๕๗
๑๒.๖๔ ± ๒.๖๐
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%cytotoxic

๑๑๐
๙๐
สารสกัด
ชั้นน�้ำ

๗๐
๕๐

สารสกัดชั้น
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๓๐
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ท
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งแ

ท

ย่า

นา

บา
ยา

ต
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ต้ ้น

ร
ะไค

ทอ

ก

ม้า

ช้า

ร่ง

โรง

ืบ
ระท

ขัน

ก�ำ

ลัง
เสือ
โค

-๑๐

งน
้าว
กร
ะจ
้อน
เน่า

๑๐

รูปที่ ๑ แสดงร้อยละการยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 ของสารสกัดต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรทีเ่ ป็น
ส่วนประกอบที่ความเข้มข้น ๕๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (n = ๒)
ตารางที่ ๓ แสดงฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด ชนิด A549 ของสารสกัดชั้นเอทานอลและสารสกัดชั้นน�้ำของต�ำรับ
ยาสมานฉันท์และสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบ (n = ๓)
		
สารสกัด
สมุนไพร
				
ก�ำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch. Ham.)
ม้ากระทืบโรง (Ficus foveolata Wall)
ช้างน้าว (Ochna integerrima (Lour.) Merr.)
กระจ้อนเน่า (Coptosapelta flavescens Korth.)
ตะไคร้ต้น (Litsea cubeba (Lour.) Pers.)
ขันทองพยาบาท (Suregada multiflorum (A.Juss) Baill.)
ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib)
ฝางแดง (Caesalpinia sappan L.)
ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees)
แห้ม (Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr)
ต�ำรับยาสมานฉันท์
NT = not test

เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ

IC50 (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(Mean ± SEM)
๓๗.๓๕ ± ๑.๐๕
> ๑๐๐
๙๑.๘๒ ± ๓.๔๑
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
๓๙.๐๕ ± ๔.๕๑
๖๙.๒๘ ± ๔.๕๘
๓๔.๕๘ ± ๐.๓๒
๘๒.๙๐ ± ๓.๗๙
๗.๒๐ ± ๐.๙๕
๖.๐๐ ± ๑.๑๔
๕๙.๑๖ ± ๔.๔๓
NT
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สารสกัดต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรเดี่ยวที่เป็นส่วนประกอบ
(W=Water, E=Ethanol)
รูปที่ ๒ แสดงค่าความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด ชนิด A549 (IC50, ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ของสารสกัดชั้นน�้ำและชั้นเอทานอล
ของต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรเดี่ยวที่เป็นส่วนประกอบ (n = ๓)

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด
ชนิด A549 ของสารสกัดต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรเดี่ยว
ที่เป็นส่วนประกอบในต�ำรับ ด้วยวิธี SRB พบว่า  สารสกัดที่มี
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดได้ดีที่สุด คือ สารสกัดแห้ม
ชั้นน�้ำและชั้นเอทานอล ซึ่งมีค่า  IC50 เท่ากับ ๖.๐๐ ± ๑.๑๔
และ ๗.๒๐ ± ๐.๙๕ ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ซึง่ มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Ueda และคณะ๗ พบว่าสารส�ำคัญในแห้ม
เป็นสาร Berberine ซึ่งเป็นสารกลุ่ม benzylisoquinoline
มีฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยสารสกัดชั้นเมทานอลต่อน�้ำ 
(๑ ต่อ ๑) สามารถต้านเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 และเซลล์มะเร็ง
ปอดชนิด LLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนื้ Wongcome และคณะ๘ ได้ท�ำการศึกษาความเป็นพิษ ของแห้มพบว่า
ไม่มคี วามเป็นพิษเฉียบพลันและพิษกึง่ เรือ้ รังในสัตว์ทดลอง และ
สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์รองลงมา  คือ สารสกัดชั้นเอทานอล
ของฟ้าทะลายโจร ก�ำลังเสือโคร่ง และฝางแดง ซึ่งมีฤทธิ์ความ
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดปานกลาง โดยมีค่า  IC50 เท่ากับ
๓๔.๕๘ ± ๐.๓๒, ๓๗.๓๕ ± ๑.๐๕ และ ๓๙.๐๕ ± ๔.๕๑
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Lai และคณะ๙ ที่พบว่าสาร Andrographolide ใน
ฟ้าทะลายโจรมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งปอด ชนิด NSCLC ได้ ๒ ชนิด ได้แก่ CL1-5 และ

A549 และงานวิจัยของ Hung และคณะ๑๐ ที่พบว่าสารสกัด
ชัน้ เอทานอลของฝางแดงมีฤทธิใ์ นการต้านเซลล์มะเร็งปอดชนิด
LLC ได้ดี นอกจากนีต้ �ำรับยาสมานฉันท์ในชัน้ เอทานอลมีคา 
่ IC50
เท่ากับ ๕๙.๑๖ ± ๔.๔๓ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ตารางที่ ๓
และรูปที่ ๒) ซึ่งถือได้ว่ามีฤทธิ์น้อย แต่อย่างไรก็ตาม พืชที่
เป็นองค์ประกอบของต�ำรับยาสมานฉันท์ อาจมีผลในฤทธิ์อื่น
ที่สนับสนุนการใช้รักษามะเร็ง อาทิเช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ฆ่าเชื้อ เป็นต้น จากงานวิจัยของ
Yuenyongsawad และคณะ๑๑ พบว่าสารสกัดชั้นเอทานอล
ของย่านางแดงมีฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
ชนิด HT-29 มะเร็งปากมดลูก ชนิด HeLa เซลล์มะเร็งเต้านม
ชนิด MCF-7 และ เซลล์มะเร็งช่องปากชนิด KB และจากงาน
วิจัยของ Panchinda และคณะ๑๒ พบว่าสารสกัดชั้นเอทานอล
ของย่านางแดงมีฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน�้ำดี ชนิด
KKU-M156 และมะเร็งล�ำไส้ ชนิด SW480 และ LS174T
เมื่อทดสอบด้วยวิธี SRB นอกจากนี้ยังมีรายงานการวิจัยของ
Itharat และคณะ๑๓ พบว่าสารสกัดจากใบย่านางแดงมีปริมาณ
สารกลุ่มฟีนอลสูงและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดี โดยสารสกัด
ใบย่ า นางแดงที่ ห มั ก ในเอทานอลร้ อ ยละ ๙๕ มี ฤ ทธิ์ ต ้ า น
อนุมลู อิสระสูงทีส่ ดุ มีคา 
่ EC50 เท่ากับ ๔.๒ ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร
มี FRAP value เท่ากับ ๑,๔๘๑.๒ มิลลิกรัม Fe(II) ต่อกรัม
และ TEAC value เท่ากับ ๔๒๑.๔ มิลลิกรัม Trolox ต่อกรัม
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และมีสารกลุ่มฟีนอลสูง (๓๙๐.๑ มิลลิกรัม GAE ต่อกรัม) และ
จากงานวิจยั ของ Sayompak และคณะ๑๔ พบว่าเมือ่ ทดสอบฤทธิ์
ต้านเชื้อจุลชีพด้วยวิธี disc diffusion และ minimum inhibitory concentration (MIC) พบว่าสารสกัดชัน้ เอทานอลร้อยละ
๕๐ สารสกัดชั้นเอทานอลร้อยละ ๙๕ และสารสกัดชั้นน�้ำของ
เถาย่านางแดง มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus
ดีที่สุด มีค่า  MIC เท่ากับ ๐.๓๑ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ
นอกจากนี้สารสกัดชั้นเอทานอลร้อยละ ๕๐ และร้อยละ ๙๕
มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Bacillus subtilis มีค่า  MIC เท่ากับ ๐.๖๓
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และรายงานการวิจัยของ Kraithep และ
คณะ๑๕ ท�ำการศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของเชื้อก่อโรคในช่องปาก
ซึง่ เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและเชือ้ ราในช่องปาก พบว่าสารสกัด
ชั้นเอทานอลของเถาย่านางแดงมีฤทธิ์ต้านจุลชีพโดยต้านเชื้อ
Streptococcus mutans ให้ค่า MIC เท่ากับ ๐.๒๕ มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร และค่า MBC เท่ากับ ๐.๕๐ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
และสารสกัดทัง้ ชัน้ เอทานอลและชัน้ นำ�้ ของเถาย่านางแดงมีฤทธิ์
ต้านเชื้อรา Candida albicans เท่ากัน ซึ่งมีค่า  MIC เท่ากับ
MFC คือ เท่ากับ ๑.๐ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และนอกจาก
นี้ยังมีงานวิจัยของ Sayompak และคณะ๑๔ พบว่าสารสกัด
ชั้นน�้ำของเถาย่านางแดงมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด์
ค่า  IC50 เท่ากับ ๕๔.๐๒ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ได้อีกด้วย
ดังนั้นถึงแม้ว่าต�ำรับยาสมานฉันท์มีฤทธิ์น้อยต่อมะเร็งปอดแต่
ก็มีผลต่อมะเร็งชนิดอื่นดังได้กล่าวมาแล้วคือ สารสกัดในชั้น
เอทานอลของต�ำรับยาสมานฉันท์ มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ตับชนิด HepG2 และเซลล์มะเร็งท่อนำ�้ ดีชนิด KKU-M156 โดยมี
ค่า IC50 เท่ากับ ๔๑.๗๔ ± ๖.๘๗ และ ๓๓.๑๗ ± ๑.๑๗ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลติ ร ตามล�ำดับ๓ นอกจากนีย้ งั ได้ท�ำการศึกษาฤทธิค์ วาม
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล�ำไส้ของต�ำรับยาสมานฉันท์ ซึ่งพบว่า
ต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรที่ประกอบในต�ำรับมีฤทธิ์ต้าน
มะเร็งล�ำไส้ค่อนข้างดี๔ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยกับมะเร็งปอด
มีค่า  IC50 มากกว่า  ๕๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งการศึกษานี้
เป็นการรายงานความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด (A549) ของ
ต�ำรับยาสมานฉันท์เป็นครั้งแรก
จึงสรุปได้ว่าสารสกัดต�ำรับยาสมานฉันท์มีฤทธิ์ความ
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอดชนิด A549 ในระดับตำ 
�่ และสมุนไพร
ที่เป็นส่วนประกอบในต�ำรับที่มีฤทธิ์ดีที่สุด คือ สารสกัดชั้นน�้ำ
และชัน้ เอทานอลของแห้ม ซึง่ เป็นสมุนไพรในต�ำรับทีม่ อี ตั ราส่วน
น้อยที่สุด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้สารสกัดต�ำรับยาสมานฉันท์
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มีฤทธิ์น้อย และในการใช้ต�ำรับยาสมานฉันท์ของอโรคยศาล
วั ด ค�ำประมง เป็ น การใช้ ห ลั ง จากที่ ผู ้ ป ่ ว ยได้ ท�ำการบ�ำบั ด
โดยหลักการทางพระพุทธศาสนาและปรับธาตุ โดยจะให้รับ
ประทานยาสมานฉันท์ก่อนเข้าอบสมุนไพร หลังจากนั้นจะ
มีการรับประทานต�ำรับยายอดมะเร็ง และน�้ำสาบานต่อไป
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ต�ำรับยาสมานฉันท์จะมีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษา
และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ส�ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ ที่สัมพันธ์
กั บ โรคมะเร็ ง เช่ น ฤทธิ์ เ พิ่ ม ภู มิ ต ้ า นทาน ฤทธิ์ ต ้ า นจุ ล ชี พ
เป็นต้น เพื่อเป็นข้อสนับสนุนในการใช้ต�ำรับยาสมานฉันท์
ในวัดค�ำประมง ส่วนสมุนไพรเดี่ยวที่มีฤทธิ์ดีในการต้านเซลล์
มะเร็งปอดชนิด A549 เช่น แห้มควรจะน�ำไปศึกษาต่อเพื่อหา
สารออกฤทธิ์ และทดสอบฤทธิต์ อ่ เซลล์มะเร็งอืน่ ๆ รวมถึงความ
เป็นพิษต่อเซลล์ปอดปรกติของมนุษย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้
รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร (อโรคยศาล วัดค�ำประมง) และ
เพือ่ การพัฒนาต�ำรับยาสมานฉันท์และสมุนไพรเดีย่ วในต�ำรับให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต
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Abstract

Cytotoxic activity of Samhannachan recipe and its ingredients against lung cancer cell
Pakakrong Thongdeeying*, **, Jiranee Kitsiripipat*, Srisopa Ruangnoo*, **,
Paponpatchara Pibanpaknitee***, Arunporn Itharat *, **
* Department of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University
** Center of Excellence in Applied Thai Traditional Medicine Research (CEATMR), Faculty of Medicine, Thammasat University
*** Arokhayasala Foundation, Wat Khampramong, Sakon Nakhon

Introduction:

Samhannachan recipe is one of those drug formulas to treat cancer patients at Arokhayasala
Foundation, Wat Khampramong, Sakon Nakhon. Thus the objective of this study was to
investigate cytotoxic activity of the ethanolic and water extracts of Samhannachan recipe
and its ingredients.
Method:
Sulforhodamine B (SRB) assay was used to test for cytotoxic activity of the ethanolic and water
extracts of Samhannachan recipe and its ingredients against A549 cell (Lung adenocarcinoma
cell).
Result:
The results revealed that the ethanolic and water extracts at concentration 50 µg/ml of
Betula alnoides, Coscinium fenestratum, Andrographis paniculata, and Caesalpinia sappan,
and ethanolic extract of Ficus foveolata and Samhannachan recipe could inhibit A549 cell
more than 50%. The cytotoxicity of ethanolic and water extracts of Coscinium fenestratum
showed strong cytotoxic activity with IC50 = 6.00 ± 1.14 and 7.20 ± 0.95 µg/ml, respectively. The
cytotoxicity of ethanolic extract of Betula alnoides, Andrographis paniculata and Caesalpinia
sappan showed moderate activity (IC50 > 30 µg/ml) and Samhannachan recipe showed low
activity (IC50 > 50 µg/ml).
Discussion and The ethanolic and water extracts of Coscinium fenestratum showed high potency activity
Conclusion:
against lung cancer cell that it can be an active plant ingredient and a marker for analysis
of the Samhannachan recipe. Although this remedy showed low effect against lung cancer
cell but it may effect on an other cancer cells or show related effect on cancer cells. Thus,
it should be further investigated to support the use of this remedy to treat cancer patients.
Key words:   Samhannachan recipe, Lung cancer, Cytotoxic activity, Sulforhodamine B

