
 
7 

 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

 ปัจจุบันมลภาวะต่างๆ ได้แก่ รังสีและความร้อนจากแสงแดดส่งผลกระทบต่อคนมากข้ึน 
กระตุ้นให้เกิดการสร้างอนุมูลอิสระ (free radical) มากเกินไปจนไปท าลายเนื้อเยื่อ โปรตีน และเซลล์
ต่างๆ รวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาว ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ภายใน
ร่างกาย เช่น ในระบบผิวหนัง ท าให้เกิดภาวะ Aging การเกิดรอยเหี่ยวย่น (Wrinkle) ความร้อนจาก
แสงแดดยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดรอยหมองคล้ าและฝ้าบนผิวหนัง และอาจท าให้เกิดมะเร็งผิวหนังบาง
ชนิด เป็นต้น สารที่สามารถต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกิดออกซิเดชันจึงมีบทบาทส าคัญในการ
ปอ้งกันหรือยับยั้งความรุนแรงของอาการหรือโรคที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้ ดังนั้นในอุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง จึงมักมีการใส่สารท าให้ผิวขาว (whitening agent) เพ่ือยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์
เม็ดสีเมลานินหรือเติมสารยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีช่วยเร่งปฏิกิริยา
การเกิดเม็ดสีเมลานินในผิวหนัง อันเป็นสาเหตุท าให้เกิดรอยคล้ า กระ หรือ ฝ้าที่ผิวหนังได้ แต่หากสาร
ที่ใช้มีประสิทธิภาพต่ า มีการซึมผ่านผิวที่ไม่ดีพอ และมีความเป็นพิษสูง เช่น สารประกอบของปรอท 
(mercury compounds) และสารไฮโดรควิโนน (hydroquinone) ซ่ึงสารประกอบทั้ง 2 ชนิดนี้ มี
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ แต่ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศห้ามใช้สารนี้ ผสมใน
เครื่องส าอางแล้ว เนื่องจากพบว่า มีความเป็นพิษต่อเซลล์ที่สร้างเม็ดสีที่ผิวหนัง (melanocyte) และ
ก่อให้เกิดมะเร็งได้ (Solano et al., 2006) ดังนั้นการเลือกใช้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจึง
ต้องค านึงถึงความปลอดภัย และมปีระสิทธิภาพตามความต้องการของผู้บริโภคด้วย 

แนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความสนใจและนิยมเลือกใช้เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของ
สารสกัดจากสมุนไพรในธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียงกับสารสังเคราะห์ที่ได้จากห้องปฎิบัติการ ทั้งความสามารถในการบ ารุงและ
ปกป้องผิวพรรณ ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการช่วยชะลอความชรา
ป้องกันริ้วรอยเหี่ยวย่น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นความต้องการที่ส าคัญของผู้บริโภค  ดังนั้นการท า
เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจะท าให้สามารถ
ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน ซึ่งมีประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิด เช่น ฝ้า กระ นอกจากนี้ 
ยังสามารถพัฒนาเป็นสารที่ช่วยท าให้ผิวขาว (whitening agent) ที่ใช้ในเครื่องส าอางอีกด้วย 
(Masuda et al, 2005) ส่วนสารต้านอนุมูลอิสระท าให้สามารถลดการถูกท าลายของเซลล์ ชะลอ
ความแก่ของเซลล์ผิวหนัง ลดริ้วรอย และช่วยท าให้ผิวหนังมีความชุ่มชื้น ปัจจุบัน พบว่ามีการน าสาร
สกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิดมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และได้รับความนิยม สร้าง
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รายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นอย่างมาก เช่น สารสกัดจากโปรตีนข้าวสาลี (Wheat protein) สารสกัดจาก
มะขามป้อม สารสกัดใบบัวบก สารสกัดจากเกสรดอกบัวหลวง สารสกัดจากว่านหางจระเข้ และสาร
สกัดจากทับทิม สารสกัดจากเมล็ดองุ่น เป็นต้น ดังนั้นการคัดเลือกหาพืชสมุนไพรเพื่อน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการสกัดสารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูง จึงได้ถูกน ามาศึกษาเป็นล าดับแรกๆ เพ่ือใช้คัดเลือกพืชสมุนไพรที่จะน ามาใช้
เป็นวัตถุดิบในการสกัดสารออกฤทธิ์เพ่ือน ามาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและยา 

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่มี
ทรัพยากร ธรรมชาติพืชสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิด โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม หรือที่นิยม
เรียกกันสั้นๆ ว่า เมืองแม่กลอง เป็นเมือง 3 น้ าตามธรรมชาติ หมายถึง มีทั้งน้ าเค็ม น้ าจืด และน้ า
กร่อย เน้นการเพาะปลูกแบบเกษรอินทรีย์ จึงส่งผลให้สินค้าเกษตรและประมงของจังหวัด เป็นสินค้าที่
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลทั้ง
รสชาติและปราศจากสารเคมี จากการที่พ้ืนที่แห่งนี้ มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ 
สมุทรสงครามจึงเป็นเมืองเกษตรกรรม เต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นา มีพืชผักผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากมาย
หลากหลายชนิด โดยเฉพาะมะม่วงหาวมะนาวโห่ซึ่งก าลังเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของเมืองแม่กลอง 
ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งเพาะปลูกท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมะม่วงหาวมะนาวโห่
ถูกน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด เช่น น้ ามะม่วงหาวมะนาวโห่ ไอศกรีมมะม่วง
หาวมะนาวโห่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ลอยแก้ว น้ าพริก แยม และไวน์ เป็นต้น ส่วนใบและดอกสามารถ
น ามาท าเป็นน้ าชาใบและดอกมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จึงท าให้
กลายเป็นผลผลิตทางการเกษตรส าคัญท่ีสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่า พืชชนิด
นี้มีสรรพคุณทางยาหลายประการ  

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือต้นหนามแดง อยู่ในตระกูล Apocynaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Carissa carandas ชื่อสามัญ เรียกว่า Karanda, Carunda หรือ Christ’s thorn ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
ได้แก่ มะนาวไม่รู้โห่ (ภาคกลาง) มะนาวโห่ (ภาคใต้) และ หนามขี้แฮด (เชียงใหม่) และหนามแดง 
(กรุงเทพฯ) เป็นต้น มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นผลไม้โบราณพ้ืนเมืองชนิดหนึ่ง ที่สามารถเก็บเก่ียวผลได้
ตลอดทั้งปี แต่จะให้ผลผลิตมากในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ   
2-3 เมตร เปลือกล าต้นมีสีน้ าตาลเข้ม ล าต้นมีหนามแหลม ยางมีสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีเกือบกลม 
ปลายใบเว้าเล็กน้อย โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบ หลังใบและท้องใบเรียบ ใบอ่อนมีสีแดง ก้านใบสั้น 
ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ผลเป็นรูปทรงกลมรี ผิวเรียบ ผลอ่อนมีสีขาวถึงชมพูอ่อน 
ผลแก่เป็นสีชมพูจนเป็นสีแดงเข้มเกือบด า พบสารประเภทวิตามินซี แอนโทไซยานิน และ
สารประกอบฟีโนลิก ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดี และส่วนต่าง ๆ ของล าต้นยัง
มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรหลายอย่าง 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
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2.1 อนุมูลอิสระ (free radicals) 

อนุมูลอิสระ คือ โมเลกุลของสารที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ในวงนอกของอะตอมหรือโมเลกุล มี
ความไม่คงตัว จึงว่องไวต่อการท าปฏิกิริยา สามารถเข้าท าปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ที่อยู่รอบ
ข้างในทันทีที่ถูกสร้างขึ้น อนุมูลอิสระที่ส าคัญท่ีสุดที่เกิดในเซลล์ที่ใช้ ออกซิเจน ได้แก่ oxygen 
radical, อนุพันธ์ของ oxygen radical (เช่น superoxide radical และ hydroxyl radical),  
hydrogen peroxide, transition metals, carbonate radical (CO3 

•-), nitrate radical (NO3
•), 

methyl radical (CH3
•), superoxide radical (O2

•), peroxyl radical (ROO•), reactive oxygen 
species (ROS) เป็นต้น อนุมูลอิสระท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์ประกอบต่าง ๆ ของเซลล์ภายใน
ร่างกาย เช่น ในระบบผิวหนังท าให้เกิดภาวะ Aging เช่น เกิดรอยเหี่ยวย่น (Wrinkle) เกิดเป็นจุดสี
(Lipofusin Spot) หรือเป็นมะเร็งผิวหนังบางชนิด ในระบบหัวใจและหลอดเลือดท าให้เกิดหลอดเลือด
แข็งตัว ในระบบสมองเป็นสาเหตุร่วมในการเกิดโรค Parkinson ดังนั้น สารที่สามารถต้านอนุมูลอิสระ
และต้านการเกิด oxidation จึงมีบทบาทในการป้องกันหรือยับยั้งความรุนแรงของอาการหรือโรคที่
เกิดจากอนุมูลอิสระได้ นอกจากนี้อนุมูลอิสระสามารถท าลายชีวโมเลกุลทุกประเภท ทั้งในเซลล์และ
ส่วนประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต เช่น ลิพิด (lipid) โปรตีน (protein) เอนไซม์ (enzyme) ดีเอ็นเอ 
(DNA) อาร์เอ็นเอ (RNA) คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) เซลล์เมมเบรน (cell membrane) คอลลา
เจน (collagen) ไมโตคอนเดรีย (mitocondria) และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน (connective tissues) ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เซลล์ตาย การเกิดการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอในเซลล์ และก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้แก่ โรคชรา 
(aging) โรคมะเร็ง (cancer) โรคหัวใจขาดเลือด (coronary heart disease) โรคความจ าเสื่อม 
(Alzheimer’s disease) โรคข้ออักเสบ (arthritis) โรคภูมิแพ้ (allergies) โรคความดันโลหิต โรค
เหงือก โรคเก่ียวกับสายตา ความผิดปกติของปอดและระบบประสาท โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจ โรค
เกี่ยวกับความผิดปกติของผิวหนัง และโรคล าไส้อักเสบ 

มีการน าสารต้านอนุมูลอิสระมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส าอาง โดยเฉพาะ
สรรพคุณท าให้ผิวหน้าขาวสดใส ไม่มีฝ้า หรือรอยเหี่ยวย่น การมีรอยหมองคล้ ามักเกิดจากสารพวก   
เมลานิน (melanins) ซึ่งเป็นเม็ดสีของผิวหนังและเป็นตัวการท าให้มนุษย์มีสีผิวที่ต่างกัน โดยปกติเม
ลานินท าหน้าที่ป้องกันผิวจากแสงแดด แต่หากมีเมลานินมากเกินไปจะท าให้ผิวหนังมีสีคล้ า เกิดฝ้าและ
ภาวะเม็ดสีมากขึ้น ในกระบวนการสร้างเมลานินเกิดจากการมีเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ระหว่าง tyrosine กับ oxygen ได้เป็น DOPA และช่วยเร่งปฏิกิริยาระหว่าง DOPA กับ oxygen ได้
เป็น dopaquinone ซึ่งจะท าปฏิกิริยาต่อจนได้เป็นเมลานิน (Hearing, V.J., 2005) ปัจจุบันมีการน า
สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส มาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางที่ต้องการท าให้ผิวขาวกระจ่างใส ผลิต
ออกมาวางจ าหน่ายและเป็นที่นิยมกันมาก นอกจากนี้พบว่า อนุมูลอิสระยังมีความเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเมลานิน สารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจึงสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ด้วยเช่นกัน 
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2.2 สำรต้ำนอนุมูลอิสระ 

สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นสารพวกเอนไซม์ หรือสารอ่ืนที่สามารถชะลอหรือป้องกันปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ในบางสภาวะที่มีปริมาณอนุมูลอิสระมากจนระบบสารต้านอนุมูลอิสระท างานไม่ทันจะเกิด
สภาวะที่เกิดปฎิกิริยาออกซิเดชันสูงมาก (Oxidative Stress) จะส่งผลกระทบต่อเซลล์ เช่น ท าให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของดีเอ็นเอ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเกิดการท าลายโมเลกุลที่มีพันธะ
ซัลไฮดริลฟ์ (S-H)  และเยื่อหุ้มเซลล์ ก่อเกิดผลเสียต่อเซลล์และการท าลายเซลล์ท าให้เกิดความแก่ 
และรุนแรงไปถึงการเกิดเป็นโรค ในสิ่งมีชีวิตจะมีระบบการป้องกันการท าลายเซลล์และเนื้อเยื่อจาก
อนุมูลอิสระ ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายหลายชนิดที่ท าหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีท้ังที่
เป็นเอนไซม์และไม่เป็นเอนไซม์ สารประกอบที่ละลายในน้ าและสารประกอบที่ละลายในไขมัน โดยสาร
ต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีกลไกการท างานต้านอนุมูลอิสระด้วยกันหลายแบบ เช่น ดักจับอนุมูลอิสระ 

(radical scavenging) การยับยั้งการท างานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน (singlet oxygen) สาร
ต้านอนุมูลอิสระที่พบตามธรรมชาติ พบได้ทั้งในจุลชีพ สัตว ์และพืช ซึ่งมีท้ังที่เป็นวิตามิน เช่น วิตามิน
ซี วิตามินอี เบต้าแคโรทีนและสารที่ไม่ให้คุณค่าทางโภชนาการ ( non-nutrient) ซึ่งมีโครงสร้างเป็น
สารประกอบฟีนอลิก โดยเฉพาะกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) เช่น แซนโธน (xanthone) และฟลา
โวนอยด์ ( flavonoids) ซึ่งประกอบด้วยหมู่ ไฮดรอกซิลที่เกาะบนวงเบนซีน (aromatic hydroxyl) 
ตั้งแต่ 2 หมู่ขึ้นไป สารต้านอนุมูลอิสระที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ 

 2.2.1 วิตามินซี หรือกรดแอสคอบิก ( ascorbic acid) มีคุณสมบัติละลายน้ าได้ดี จึงท า
หน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในเซลล์ และอวัยวะที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลัก วิตามินซี มีหมู่ไฮดรอกซี 2 หมู่
ที่แตกตัวให้ไฮโดรเจน ได้ปฏิกิริยาโดยรวมคือ การให้อิเล็กตรอน 1 ตัว ร่วมกับอะตอมไฮโดรเจน แก่
อนุมูลอิสระ เป็นการก าจัดหรือสลายอนุมูลอิสระคือ R• ให้เป็น RH จากการก าจัดนี้จะได้อนุมูลอิสระ
ตัวใหม่ที่มีความไวต่ า คุณสมบัติของวิตามินซีที่น่าสนใจและกล่าวถึงกันมาก คือ ช่วยป้องกันมะเร็ง
โดยเฉพาะมะเร็งหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร  ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อหวัดหรือการติดเชื้อ 
เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดขาวต้องการวิตามิน ซีช่วยท าให้การท างานสมบูรณ์ขึ้น มีฤทธิ์ต่อต้านและยับยั้ง
การเจริญของเชื้อโรค  

 2.2.2 วิตามินอี หรือ tocopherol เป็นวิตามินที่ละลายได้ดีในไขมัน จากโครงสร้างมีได้
หลาย    ไอโซเมอร์ โดยรูปแบบ  - tocopherol เป็นไอโซเมอร์ที่มีฤทธิ์สูงสุด  วิตามินอีเป็นสารต้าน
อนุมูลที่ส าคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีลิพิดเป็นองค์ประกอบ โดยปกป้องไม่ให้เกิดลิพิด เปอร์ออดซิเดชัน 
พบว่าการขาดวิตามินนี้ มีความสัมพันธ์กับสมองเสื่อม (Alzheimer) ด้วย  

 2.2.3 สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic Compounds) จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับ
จากภายนอก และพบได้มากในธรรมชาติในพืชหลายชนิด ได้แก่ พืช ผัก ผลไม้ทั่วไป ชาเขียว ชาด า 
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ช็อกโกแลต และไวน์แดง เป็นต้น โดยถูกสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโต มีคุณสมบัติเป็น
สารอินทรีย์ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเป็น Aromatic Ring ที่มีจ านวน Hydroxyl Group อย่างน้อย   
1 หมู่ ในโมเลกุล สามารถละลายน้ าได้  

 สารประกอบฟีนอลิกในธรรมชาติ มีตั้งแต่โมเลกุลอย่างง่าย ในโมเลกุลประกอบด้วยวงแหวน
เบนซิน 1วง  และ หมู่ไฮดรอกซิล 1 หมู่  ตัวอย่างเช่น กรดฟีนอลิก (phenolic acids) ฟีนิล โปรพา
นอยด์ ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) Cinnamic acid และ ไทโรซีน เป็นต้น  

  

 สารประกอบฟีนอลิกที่พบในพืช มีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์ที่ซับซ้อน ได้แก่ ลิกนิน (Lignin) 
เมลานิน และ แทนนิน เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิกในพืชโดยทั่วไปแสดงคุณสมบัติเป็นกรด สามารถ
สร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอ่ืนๆ ได้ ภายในเซลล์พบในรูปน้อยมาก ส่วนใหญ่มักพบรวมอยู่กับ
โมเลกุลอื่นหลายชนิด เช่น เชื่อมต่อกับมอโนแซ็กคาไรด์ หรือไดแซ็กคาไรด์ในรูปของสารประกอบ    
ไกลโคไซด์ (glycoside) โดยน้ าตาลที่พบมากที่สุดในโมเลกุลของสารประกอบฟีนอล คือ น้ าตาล
กลโูคส และพบว่าอาจมีการรวมตัวกันระหว่างสารประกอบฟีนอลด้วยกันเอง หรือสารประกอบฟีนอล
กับสารประกอบอ่ืนๆ เช่น กรดอินทรีย์ แอลคาลอยด์ (alkaloid) และเทอร์พีนอยด์ (terpenoid)    
เป็นต้น สารประกอบฟีนอลิกสามารถท าปฏิกิริยากับพันธะเพปไทด์ของโปรตีน เช่น สารประเภท
เอนไซม ์ มักท าให้เอนไซม์เสียสภาพ สารประกอบฟีนอลิกจะไวต่อการเกิดออกซิเดชันโดยเอนไซม์ 
Phenolases ซึ่งจะเปลี่ยน Monophenols ไปเป็น Diphenols จากนั้นจะเปลี่ยนต่อไปเป็น 
Quinones นอกจากนี้สารประกอบฟีนอลิกบางตัวยังสามารถ Chelate กับโลหะ ได้ด้วย  

 สารประกอบฟีนอลิก แบ่งเป็น 3 ชนิด ตามจ านวน Phenol Rings ที่มีอยู่ ดังนี้ 

1) Monocyclic Phenols มี 1 Phenol Ring ที่พบทั่วไปในพืช ได้แก่ Phenol, Catechol, 
Hydro-quinone และ p-Hydroxycinnamic acid  

2) Dicyclic Phenols มี 2 Phenol rings ได้แก ่ฟลาโวนอยด์ และ Lignans  
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 3) Polycyclic Phenols หรือ Polyphenol ได้แก่ lignins, catechol, melanins  และ
flavolans (condensed Tannins) เป็นต้น 

สารประกอบฟีนอลิกมีประโยชน์ดังนี้ 

1) ประโยชน์ต่อสุขภาพ สารประกอบฟีนอลิกหลายตัวมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน และสารต้านการ
กลายพันธุ์ (Anti-mutagens) มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ สามารถการป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะ
โรคหัวใจขาดเลือดและมะเร็ง  

 2) ใช้เพื่อการถนอมอาหาร โดยใช้เป็นสารกันหืน ป้องกันปฏิกิริยาการออกซิเดชันของลิพิด 
(Lipid Oxidation) ได้ดี 

 ในธรรมชาติปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกจะพบแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มสารพอลีฟีนอลิก เช่น 
แซนโทน (xanthone) และฟลาโวนอยด์ เป็นต้น สารชนิดนี้มีบทบาทส าคัญหลายประการ ได้แก่ ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัส ต้านการอักเสบ ต้านการแพ้ และมีคุณสมบัติในการ
สลายลิ่มเลือด รวมเป็นสารต้านการก่อมะเร็ง และ สามารถลดความดันโลหิตได้ด้วย 

ตัวอย่างของสารประกอบฟินอลที่พบตามธรรมชาติในพืช 

จินเจอรอล (gingerol) พบใน ขิง 

ยูจินอล (eugenol) ใน กานพลู ตะไคร้ ใบกระเพรา 

แคปไซซิน (capsaicin) ในพริก 

เคอคิวมิน (Curcumin) ในขม้ิน 

แคทีชิน (catechin) ในชา 

2.3 มะม่วงหำวมะนำวโห่ 
 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ หรือต้นหนามแดง อยู่ในตระกูล Apocynaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Carissa carandas ชื่อสามัญ เรียกว่า Karanda,  Carunda หรือ Christ’s thorn ชือ่พ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
เช่น มะนาวไม่รู้โห่ (ภาคกลาง) มะนาวโห่ (ภาคใต้) และ หนามขี้แฮด (เชียงใหม่) หนามแดง 
(กรุงเทพฯ) เป็นผลไม้โบราณพ้ืนเมืองชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บเก่ียวผลได้ตลอดทั้งปี แต่จะให้ผลผลิต
มากในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 2-5 เมตร เปลือกล าต้นมีสี
น้ าตาลเข้ม ล าต้นมีหนามแหลม ยางมีสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีเกือบกลม ปลายใบเว้าเล็กน้อย โคนใบ

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3013/gingerol-จินเจอรอล
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2233/ginger-ขิง
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2781/eugenol-ยูจีนอล
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1332/clove-กานพลู
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2799/lemonglass-ตะไคร้
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3183/capsaicin-แคบไซซิน
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2589/capsicum-พริก
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1888/curcumin-e100
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1889/turmeric-ขมิ้น
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3146/catechin-คาเทชิน
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1811/tea-ชา
http://en.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
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มนเว้าเข้าหาก้านใบ หลังใบและท้องใบเรียบ ใบอ่อนมีสีแดง ก้านใบสั้น ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ
ใกล้ปลายยอด ผลเป็นรูปทรงกลมรี ผิวเรียบ ผลอ่อนมีสีขาวถึงชมพูอ่อน ผลแก่เป็นสีชมพู  จนเป็นสี
แดงเข้มเกือบด า ลักษณะผลหนามแดงเป็นผลเดี่ยวออกรวมกันเป็นช่อ เมล็ดแบน มี 6 เมล็ด พบสาร
ประเภทวิตามินซี แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีโนลิกซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูล
อิสระได้ดี และจากการศึกษาเบื้องต้น พบว่าสารสกัดของมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยใช้อะซิโตนมีฤทธิ์
ต้านเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Aspergillus niger และ Candida albicans (Agarwal และคณะ, 2012) ผลสุกรับประทานได้ และ
ท าผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ เช่น มะม่วงหาวมะนาวโห่สามรส แช่อิ่ม ลอยแก้ว น้ าพริกเผา น้ า
มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลิตไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลติภัณฑ์เครื่องดื่มที่ท าจากใบหรือดอกมะม่วง
หาวมะนาวโห่ และยังท าเป็นน้ าหมักชีวภาพ อีกด้วย   

สรรพคุณทางยาสมุนไพรของส่วนต่าง ๆ มีดังนี้ 

1. ผล ฆ่าเชื้อ ขับปัสสาวะ พอกดับพิษ แก้ลักปิดลักเปิด 
2. เมล็ด แก้กลากเกลื้อน แก้อาการชาในโรคเรื้อน แก้โรคผิวหนัง แก้ตาปลา แก้เนื้องอก 

บ ารุงไขข้อ บ ารุงกระดูก บ ารุงเส้นเอ็น บ ารุงก าลงั บ ารุงผิวหนัง 
3. เปลือก แก้บิด ขับน้ าเหลืองเสีย แก้ท้องเสีย แก้กามโรค ท ายาอมรักษาแผลในปาก แก้ปวด

ฟัน พอกดับพิษ 
4. ยอดอ่อน รักษาโรคริดสีดวงทวาร 
5. ยาง ท าลายตาปลา กัดท าลายเนื้อท่ีด้านเป็นปุ่มโต แก้เลือดออกตามไรฟัน รักษาหูด รักษา

ขี้กลาก แผลเนื้องอก โรคเท้าช้าง    
6.  ราก แก้คันท าให้เจริญอาหาร บ ารุงธาตุ ขับพยาธิ บ ารุงกระเพาะอาหาร แก้ไข้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 7. แก่น บ ารุงไขมันในร่างกาย บ ารุงธาตุ ท าให้ร่างกายแข็งแรง 

 8. เนื้อไม้ บ ารุงไขมันในร่างกาย บ ารุงธาตุ แก่อ่อนเพลีย บ ารุงก าลัง 

9. ใบ แกท้้องเสีย แก้เจ็บคอ เจ็บในปาก แก้ปวดหู และแก้ไข้  (Bhaskar et al., 2009; ) 

2.4 เอนไซม์ไทโรสิเนส  (tyrosinase) 

  ไทโรซิเนส เป็นเอนไซมท์ี่มีโลหะคอปเปอร์ (Cu) เป็นองค์ประกอบอยู่ที่บริเวณ active site 
ของเอนไซม์ โครงสร้างและบริเวณ active site ของเอนไซม์ไทโรซิเนส แสดงในภาพที่ 2.1 พบ
เอนไซม์ชนิดนี้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด เช่น ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พืช เห็ด และรา เป็นต้น เอนไซม์ไทโร
สิเนสจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น ในพืช ผัก และผลไม ้ จะเก่ียวข้องกับ
กระบวนการเกิดสีหมองคล้ าเมื่อถูกกระแทกหรือขีดข่วน (Zengin et al., 2015) ในมนุษย์จะ
ความส าคัญในการเปลี่ยนกรดอะมิโน ไทโรซีน (tyrosine) ไปเป็นสาร L-dopa (3-(3’,4’-
dihydroxyphenyl)-L-alanine) แล้วเปลี่ยนไปเป็น dopaquinone ซึ่งสาร dopaquinone จะ
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เกิดปฏิกิริยาต่อไปหลายขั้นตอน จนในที่สุดจะได้เป็นเมลานิน ดังแสดงกระบวนการสังเคราะห์สารเม
ลานินในภาพที่ 2.2 ดังนั้นหากมีสารที่สามารถจับกับโลหะ Cu ได้ดีกว่า L-Dopa ก็จะท าให้โลหะ Cu 
ของเอนไซม์ไทโรซิเนสไม่สามารถจับกับ L-Dopa หรือจับได้ไม่ดี จะท าให้ไม่สามารถเกิดการสลายไป
เป็นสาร dopaquinone และท าให้เกิดการสร้างเมลานินลดลง (Momtaz et al., 2008) หรือสารที่มี
คุณสมบัติเป็น copper chelating อาจท าให้เกิดการยับยั้งการท างานของไทโรซิเนสได้ (Fu et al, 
2014) 

 

 

 

ภำพที่ 2.1  โครงสร้างของเอนไซม์ไทโรซิเนส  
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ภำพที่ 2.2 แสดงกระบวนการสังเคราะห์สารเมลานิน 
 

เมลานินท าหน้าทีช่วยป้องกันเซลล์ของร่างกายจากอันตรายของรังสีที่มองไม่เห็น ได้แก่      
รังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (Ultraviolet) และรังสีอินฟราเรด (Infrared) โดยเมลานินที่ถูกสร้างข้ึนจะท า
หน้าที่กรองรังสีที่จะมาท าอันตรายเซลล์ผิวหนัง โดยเมื่อผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดมากขึ้น เมลานินก็จะ
ถูกสร้างข้ึนมากขึ้น นอกจากนี้ เมลานินสียังท าหน้าที่ช่วยลดจานวนอนุมูลอิสระ (Free radical) ซ่ึง
เป็นอันตรายต่อเซลล์อีกทางหนึ่งด้วย 

เนื่องจากประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น บริเวณเส้นศูนย์สูตร มีแสงแดดจัดเกือบตลอดปี
ประชาชนจ านวนมากมักเกิดปัญหาด้านผิวพรรณอันเนื่องมาจากการสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลต ท าให้
เกิด ฝ้า กระ จุดด่างด า ริ้วรอยหมองคล้ า คนเอเชียรวมทั้งคนไทยส่วนมากโดยเฉพาะสุภาพสตรีมักมี
ค่านิยมของการมีผิวขาวกระจ่างใส ด้วยเหตุนี้ จึงมีการน าสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่ท าให้ผิวขาวมา
ผสมในเครื่องส าอาง เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงกว่าการใช้สารสังเคราะห์ จึงท าให้ได้รับความนิยม
จากผู้อุปโภคและผู้บริโภคโดยทั่วไปเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณการใช้ในทางการแพทย์และใน
เชิงพาณชิย์มากข้ึนเรื่อยๆ ปัจจุบัน มีการใช้กลุ่มสารท าให้ผิวขาว (skin whitening agent) อย่าง
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แพร่หลาย โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางบ ารุงผิวพรรณหลากหลายชนิดทั้งส าหรับผิวหน้าและ
ผิวกาย แบ่งสารท าให้ผิวขาวตามลักษณะการออกฤทธิ์ ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. สำรยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase inhibitor) ได้แก่ สารธรรมชาติหลายชนิดซึ่ง
มักมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันร่วมด้วย เช่น วิตามินซี สารสกัดรากชะเอม สารสกัดใบหม่อน arbutin (สาร

สกัดจาก bearberry) glycyrrhetinic acid (สารสกัดจากชะเอม) และกรดโคจิก เป็นต้น สารเหล่านี้
จึงมีประโยชน์ในการพัฒนายาเพ่ือรักษาโรคผิวหนังบางชนิด เช่น ฝ้า กระ จุดด่างด า และ melasma 
นอกจากนี้ ยังอาจพัฒนาเป็นสารช่วยให้ผิวขาว (whitening agent) ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

2. สำรท ำให้เกิดกำรหลุดลอกเป็นแผ่น (exfoliation) ได้แก่ สารที่ท าให้เซลล์ผิวหนัง
ชั้นนอกหลุดลอกออกเร็วขึ้น โดยการสลายเคอราทิน (keratolytic) ท าให้กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวหนัง
สีคล้ าชั้นนอกสุดให้ลอกหลุดออกได้เร็วขึ้น สีผิวใหม่จึงดูขาวและอ่อนเยาว์ ตัวอย่างสารกลุ่มนี้ เช่น 
hydroxyl acid (AHA), butyrated hydroxyanisole (BHA) กรดผลไม้ กรดซาลิไซลิก หรือกรด
วิตามนิเอ  

3. สำรกันแดด ได้แก่ กลุ่มสารที่สามารถดูดซับหรือสะท้อนรังสียูวี จัดเป็นการปกป้องผิว
โดยวิธีทางกายภาพ  

  มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชมะม่วงหาวมะนาวโห่ และ
จากพืชชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 
 

Wetwitayaklung และคณะ (2012) น าสารสกัดเมทานอลจากส่วนเนื้อและเปลือกผลไม้  
21 ชนิดจากในประเทศและต่างประเทศ มาวิเคราะห์ปริมาณ total phenolic content และ ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu reagent และ Trolox equivalent antioxidant 
capacity (TEAC) พบว่าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ สุกจะให้ร้อยละผลผลิต (% yield) ของสารสกัดสูง
ถึง 67.20 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณมากกว่าผลดิบ  ในผลสุกให้ค่า total-phenols (GAE) ในหน่วย
กรัม (g) ของ gallic acid/100g dried fruit เป็น 0.82 + 0.02 และ g ของ gallic acid /100 g 
extract เป็น 1.22+ 0.02 ซ่ึงต่างจากงานวจัิยของ กิตติมา กออารีพิทักษ์ (2552) ที่ได้ท าการสกัดผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่ดิบและสุกด้วย 95 เปอร์เซ็นต์เอทานอล พบว่า ผลดิบให้เปอร์เซ็นต์สารสกัด
หยาบสูงกว่าผลสุก เมื่อน าสารสกัดมาทดสอบการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Scavenging Assay 
พบว่า สารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สุกต้านอนุมูลอิสระดีกว่าสารสกัดจากผลดิบ โดย
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดจากผลดิบมีค่า IC50 เป็น 400 ppm ส่วนสารสกัดจาก
ผลสุก มีค่า  IC50 เป็น 225 ppm  
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Verma และคณะ (2014) ศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมทานอลจากใบ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยวิธ ี DPPH radical scavenging activity พบว่า ให้ค่า IC50 = 
73.12μg/ml  ค่าH2O2 scavenging activity (IC50 value 84.03μg/ml) ซึ่งจัดเป็นพืชที่มีสมบัติ
ต้านอนุมูลอิสระได้ดี การศึกษาของ วชิราภรณ์ ผิวล่อง และคณะ (2013) พบว่า ผลมะม่วงหาวมะนาว
โห่สุก ให้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (วิธ ีDPPH radical scavenging activity) ปริมาณฟิโนลิกท้ังหมด 
( Folin-ciocateau reagent assay) และปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด ( pH differential) สูงที่สุด 
โดยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลดิบ ผลกึ่งสุก และผลสุก มีค่าเท่ากับ 0.85±0.03, 1.96±0.24 และ 
2.42±0.41 mg AAE/g ปริมาณฟิโนลิกทั้งหมด คือ 1.25±0.16, 3.60±0.72 และ 4.67±0.41mg 
GAE/g และปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดเท่ากับ 0.33±0.04, 2.55±0.15 และ 54.80±6.07 mg/L 
จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า ปริมาณสารฟิโนลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด มี
ความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในทุกระยะการสุก ในขณะที่ผลดิบมีปริมาณของวิตามินซีสูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะอ่ืนๆ โดยมีค่าเท่ากับ 300.75±57.65 mg/100 g 

 
มนสิชา ขวัญเอกพันธุ์ และคณะ ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณ

สารประกอบฟีโนลิคโดยรวมของสารสกัดเถาชะเอมไทย พบว่า สารสกัดหยาบด้วยตัวท าละลาย 80% 
methanol และ 80% ethanol และสารสกัดด้วยตัวท าละลาย diethyl ether, ethyl acetate และ 
methanol  มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (IC50) เป็น 11.77 ± 1.18, 11.77 ± 1.19, 6.76 ± 0.32, 
6.79 ± 1.52 และ 5.82 ± 0.16 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ และมีปริมาณสารประกอบ   ฟีโน
ลิคโดยรวม เท่ากับ 10.54 ± 0.34, 10.18 ± 0.18, 2.95 ± 0.10, 22.71 ± 1.70 และ 21.34 ± 0.24 
มิลลิกรัมแกลลิค แอซิด ต่อน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ   

 
การศึกษาการยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินของ mulberroside F ซึ่งเป็นสารที่สกัดแยก

จากใบหม่อน (Morus alba) พบสาร mulberroside F มีค่า IC50 ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 
เท่ากับ 0.29 μg/mL และเม่ือเปรียบเทียบกับ Kojic acid ซึ่งใช้เป็นสารมาตรฐานที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส ที่ยอมรับกันทั่วไป โดยค่า IC50 ของ kojic acid เท่ากับ 1.30 μg/mL ผลจาก
การศึกษานี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า สาร mulberroside F อาจจะสามารถน าไปพัฒนาเป็นสาร 
whitening agent ได้ (Lee et. Al, 2002)  

Sasaki และ Yoshizaki (2002) ศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัด
จากเปลือกผลของพืชตระกูลส้ม (Citrus sp.) พบว่าได้สาร 3’,4’,5,6,7,8-hexamethoxy flavone 
(nobiletin) ซึ่งเมื่อทดสอบฤทธิ์เปรียบเทียบกับสาร kojic acid ซึ่งใช้เป็นสารมาตรฐานในการทดสอบ 
พบว่า nobiletin ให้ค่า IC50 เท่ากับ 46.2 ซ่ึงต่ ากวา่ kojic acid ที่ให้ค่า 77.4 μM ดังนั้น nobiletin 
จึงมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสดีกว่า  
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Baurin และคณะ (2002) ได้ท าการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจาก
พืชเขตร้อน 67 ชนิด ใน 38 ตระกูล พบว่ามีพืช 5 ชนิด คือ Stryphnodendron barbatimao, 
Portulaca pilosa, Cariniana brasiliensis, Entada africana และ Prosopis africana มีฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส มากกว่า 90 % ดังนั้นพืชกลุ่มนี้จึงมีศักยภาพในการน าไปสกัดสารส าคัญเพ่ือ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป  

Suh และคณะ (2014) ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน
พืชป่าชายเลน 2 ชนิด คือ Rhizophora stylosa และ Sonneratia alba โดยการสกัดสารส าคัญ
จากส่วนของใบ เปลือกของล าต้นและราก จากนั้นน าไปหาปริมาณสาร Total phenol ได้ค่าระหว่าง 
4.87 - 11.96 mg ต่อ g ของน้ าหนักแหง้ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระให้ค่าสูงสุดร้อยละ 85 ในสารสกัดจาก
ส่วนเปลือกของ Rhizophora stylosa ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสให้ค่าสูงสุดในสารสกัดจากส่วน
เปลือกของ Sonneratia alba ส่วนปริมาณสาร Total phenol และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบมากใน
สารสกัดจากเมทานอลมากกว่าสารสกัดจากน้ า 

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจาก ใบ ผล ล าต้น และเมล็ด 
โดยเฉพาะส่วนเมล็ดจัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตน้ าผลไม้หรือการแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่าง ๆ ยังไม่มีรายงาน ดังนั้น งานวิจัยนี้จะหาปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดและศึกษาฤทธิ์การยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจาก ใบ ผล ล าต้น และเมล็ดที่สกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซน เอทิล    
อะซิเทต และเมทานอล เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการน ามะม่วงหาวมะนาวโห่ไปใช้ประโยชน์ใน
การท าผลิตภัณฑ์ทางยา ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมทั้งเครื่องส าอาง เพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ 
และยังท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มากข้ึน
และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  
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