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บทคัดย่อ 
 อัตราการเกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ Colorectal adenocarcinoma ยังคงสูงอยู่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย ซึ่งการรักษาก็มีความหลากหลายรวมถึงการใช้ยาหลายชนิดในการรักษา มะเร็ง อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่อง
ผลข้างเคียงของยาและการด้ือยาของเซลล์มะเร็งในระหว่างการรักษาซึ่งยังเป็นปัญหาในการรักษามะเร็งปัจจุบันการแพทย์
ทางเลือกถูกน ามาใช้และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายซึ่งเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการรักษาโรคมะเร็งนอกจากน้ี หยีน้ า Derris indica 
(Lamk) Bennet ยังเป็นสมุนไพรพ้ืนบ้านที่พบได้ในทางภาคใต้ และถูกน ามาใช้เป็นยาแผนโบราณส าหรับรักษาเน้ืองอกในช่อง
ท้อง และ โรคต่าง ๆ วัตถุประสงค์: 1) เพ่ือศึกษาผลของ สารส าคัญจากหยีน้ าต่อการเพ่ิมจ านวน ของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่  
(HT-29) สาร Candidone ซึ่งเป็นสารส าคัญจาก Derris indica (Lamk) Bennet หรือหยีน้ าต่อกระบวนการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยวิธี MTT (3-(4,5–dimethylthiazol–2- yl) - 2,5- diphenyltetrazolium bromide, a tetrazole) 
assay จากน้ัน ศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ผ่าน phase contrast microscope ผล
การทดลองพบว่าสาร Candidone ที่ความเข้ม 100 µM ที่เวลา 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการเพ่ิมจ านวนของ
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ HT29 จากการสังเกต การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งพบว่าเซลล์ที่ถูกทดสอบ
ด้วยสาร Candidone มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา ได้แก่ เซลล์เกิด detachment เกิดเซลล์ shrinkage และเซลล์
เกิดการตายในการศึกษาครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าสาร Candidone มีฤทธ์ิต้านการเพ่ิมจ านวนเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
ค าส าคัญ: Candidone, มะเร็งล าไส่ใหญ่, การเพ่ิมจ านวนของเซลล์มะเร็ง 
 
Abstract 
 The incidence rate of colorectal adenocarcinomaremains high in numerous countries, especially 
in Thailand. Many drugs have been used for treatment of cancer. However, side effects from the drugs usage 
and the resistance of cancer cells during the treatment remain as problems in cancer treatment. Currently, 
traditional medicine has been widely used as one of the alternatives treatment to cancer therapy. Derris 
indica (Lamk) Bennet is a Thai traditional herb that is widely found in the southern part of Thailand. The 
herb is usually used as a traditional medicine for treatment of abdominal tumors and other diseases. This 
study aimed to investigate the effect of candidone, an constituent of Derris indicaon the proliferation of 
colorectal adenocarcinoma (HT29). The cell proliferation wasdetermined by MTT (3-(4,5–dimethylthiazol–
2 - yl)-2 ,5 -diphenyltetrazolium bromide, a tetrazole)  assay. The cell morphology was observed by phase 
contrast microscope. This study suggested that candidone was a potential inhibitedcell proliferation against 
HT29 cells at the inhibitory concentration of 100 µM at 24 hrs. The cell morphological changed after the 
treatment with candidone showed apoptosis changed including detachment, cell shrinkage, and cell death. 
This study indicated that candidone has inhibitory activity on HT29 cancer cell proliferation. 
Keywords: Candidone, HT29, cancer proliferation 
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บทน า 
ในปัจจุบันมะเร็งเป็นโรคที่มีอุบัติการณ์และการ

เสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก จากการรายงานของ
องค์การอนามัยโลก พบว่าในปี พ.ศ. 2548 มีผู้เสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งปีละ 8 ล้านคน และได้มีการคาดการณ์ว่าในปี  
พ.ศ. 2583 จะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 11 ล้าน
คน (วีรวุฒิ อิ่มส าราญ , อาคม ชัยวีระวัฒนะ และคณะ 
2557) ซึ่งในประเทศไทยนับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่
ส าคัญอย่างย่ิงของคนไทยจากสถิติโรคมะเร็งซึ่งรวบรวมโดย
หน่วยทะเบียนมะเร็งต่าง ๆ พบว่าสถิติในภาพรวมของ
ประเทศยังมีอุบัติการณ์ที่สูงดังรายงานในหนังสืออุบัติการณ์
โรคมะเร็งในประเทศไทยทั้ง 4 ฉบับ (Vatanasapt, Martin 
et al. 1993, Deerasamee, Martin et al. 1999, Martin 
and Pongnikorn 2003 and Khuhaprema, 
Srivatanakul et al. 2007) กรมการแพทย์  กร ะทรวง
สาธารณสุขได้รายงานสถิติแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งต้ังแต่ปีงบประมาณ 2548 - 2554 ว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมสูงข้ึนในแต่ละปี เมื่อจ าแนกโรคมะเร็งออกเป็นกลุ่มโรค
พบว่า กลุ่มโรคที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมมากข้ึนเช่น โรคมะเร็ง
ปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งล าไส้ เป็นต้น 
 มะเร็ง คือกลุ่มโรคที่เกิดเน่ืองจากเซลล์ของ
ร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้
เซลล์มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ได้แก่ การที่เซลล์แบ่งตัว
เพ่ือเพ่ิมจ านวนเซลล์อย่างรวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังน้ัน
จึงอาจท าให้เกิดก้อนเน้ือผิดปกติ ถ้าก้อนเน้ือที่ผิดปกติน้ีเกิด
อยู่ในอวัยวะใดจะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะน้ัน เช่น มะเร็ง
ปอด มะเร็งสมอง มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
ตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ าเหลือง และมะเร็ง
ผิวหนัง เป็นต้น 
 มะเร็งล าไส้ใหญ่ เป็นหน่ึงในกลุ่มโรคมะเร็งที่มี
อุบัติการณ์เพ่ิมมากข้ึน โดยเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของเซลล์เย่ือบุล าไส้ที่บริเวณส่วนปลาย ซึ่งจากสถิติของการ
เกิดโรคพบว่ามะเร็งชนิดน้ี เป็นสาเหตุการตายในล าดับต้นๆ 
ทั้งในเพศชายและเพศหญิง 
 แนวทางการรักษามะเร็งในประเทศไทยรักษา
แบบวิธีผสมผสาน ได้แก่การผ่าตัด (ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก
รวมทั้งต่อมน้ าเหลืองบริเวณข้างเคียง) การรักษาด้วยรังสี 
การรักษาโดยใช้ฮอร์โมน เน่ืองจากมะเร็งบางชนิดมีความไว
ต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน และการรักษาโดยการเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพ่ือก าจัดเซลล์มะเร็งให้หมดจาก
ร่างกาย การรักษาด้วยเคมีบ าบัดเป็นวิธีการรักษาอย่างหน่ึง
ที่มีความส าคัญในทางคลินิก แต่ข้อเสียที่พบได้บ่อยคือยา
เคมีบ าบัดมีผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ต่อเซลล์
ปกติที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่าง

รวดเร็ว เช่น เย่ือบุทางเดินอาหาร เส้นผม เม็ดเลือด ใน
ปัจจุบันจึงมีการวิจัยที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนายาเคมีบ าบัดที่มี
ผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติให้ลดน้อยลงโรคมะเร็งน้ันเป็นโรค
ที่เกิดจากเซลล์ที่ปกติเกิดการกลายพันธ์ุในระดับยีน และ
พัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็ง โดยเซลล์มะเร็งน้ันจะมีคุณสมบัติ
ที่ส าคัญ คือ เซลล์มีการแบ่งตัวโดยไม่สามารถควบคุมได้ บุก
รุกไปยังเน้ือเย่ือข้างเคียงที่อยู่รอบข้าง และแพร่กระจายไป
ทั่วร่างกายได้จากคุณสมบัติต่าง ๆ น้ีผู้ วิจัยได้น ามาเป็น
เป้าหมายในการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการศึกษาโรคมะเร็ง
ล าไส้ใหญ่และโรคมะเร็งตับซึ่งในปัจจุบันยาเคมีบ าบัดที่ใช้
ส่วนใหญ่น้ันมีกลไกลยับย้ังการแบ่งตัวของเซลล์ในข้ันตอน
ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามยาเคมีบ าบัดเหล่าน้ียังไม่สามารถ
ยับย้ังเซลล์มะเร็งให้หมดไปได้ทั้งยังก่อให้เกิดผลข้างเคียง
มาก ด้วยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นในการค้นหาสารใหม่จาก
แหล่งต่าง ๆ เช่นจากพืช เป็นต้น 
 Derris indica (Lamk)Bennet หรือ หยีน้ า เป็น
พืชสมุนไพรไทยที่มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น flavone, 
flavanone, chalcone แ ล ะ  rotenoid compounds 
สารประกอบเหล่าน้ีมีฤทธ์ิในการลดระดับน้ าตาลในเลือด 
ฤทธ์ิต้านการอักเสบ และยังพบว่าสารส าคัญจากเมล็ดของ 
D. indica มี ค วาม เป็น พิษ ต่อ เซลล์มะ เร็ งปากมดลูก 
(Sribuhom, Saraphon et al. 2016) การศึกษาก่อนหน้า
น้ียังพบว่าสารส าคัญจากหยีน้ ามีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
ท่อน้ าดี และเซลล์มะเร็งตับ อย่างไรก็ตามยังไม่ได้ศึกษา
ร า ย ล ะ เอี ย ด ถึ ง ร ะ ดั บ โ ม เ ล กุ ล  (Decharchoochart, 
Suthiwong et al. 2014) ดั ง น้ันผู้ วิ จั ยจึ ง สนใจที่ จ ะน า
สารส าคัญจากหยีน้ า คือ สาร Candidone มาท าการ
ทดสอบฤทธ์ิในการยับย้ังการเจริญเติบโต การเคลื่อนที่และ
การบุกรุกของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ (HT29) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความเป็นพิษของสารส าคัญจากหยีน้ าต่อ
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ (HT29)  
 2. เพ่ือศึกษาผลของสารส าคัญจากหยีน้ าต่อ
รูปร่าง ลักษณะของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ (HT29) ด้วยวิธี 
Phase contrastmicroscopy 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
 เน่ืองจากการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันน้ัน
ก่อให้เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างสูงจึงได้มีผู้ท าการศึกษาผล
ของสารสกัดจากธรรมชาติ ต่อการยับย้ังการเจริญเติบโต
ของเซลล์ การบุกรุก การแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง  
 หยี น้ า  มี ชื่ อ วิย าศาสตร์  คื อ  Derris indica 
(Lamk) Bennet เป็นพืชในสกุล Derris อยู่วงศ์ Fabaceae 
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จัดเป็นพืชตระกูลถ่ัว มีชื่ออื่นคือ กายี ราโยด (ใต้) ปากี้ 
(มลายู - สงขลา) ปารี (มลายู - นราธิวาส) หยีน้ ามีการ
กระจายพันธ์ุตามฝั่งแม่น้ าใกล้ทะเล และในป่าชายหาดทาง
ภาคใต้ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในประเทศไทย ต้นหยีน้ า หรือหยี
ทะเล พบได้ตามป่าชายเลนทั้งภาคใต้ และภาคตะวันออก 
Sribuhom และคณะ (2016) ได้ท าการศึกษาฤทธ์ิยับย้ัง
เอนไซม์  acetylcholinesterase และcytotoxicity ของ 
flavonoids แล ะ  chalcones จ า ก  Derris indica เ มื่ อ
ท า ก า ร ศึ ก ษ า  cytotoxicity ต่ อ เ ซ ล ล์  epidermoid 
carcinoma (KB) พ บ ว่ า  Derris indica แ ส ด ง ฤ ท ธ์ิ  
cytotoxicity ต่อเซลล์ KB โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์ได้ 50 % (IC50) ต้ังแต่ 8–18 µg/ml 
ใน เซลล์  KB Decharchoochart และคณะ  (2014) ไ ด้
ท าการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารส าคัญจากผล
ของ Derris indica ต่อมะเร็งท่อน้ าดีและมะเร็งตับ เมื่อ

ท าการศึกษา cytotoxicity ต่อเซลล์cholangiocarcinoma 
cell line (M156) และ human hepatoma HepG2 cells 
พบว่า Derris indica แสดงฤทธ์ิ cytotoxicity ต่อเซลล์  
cholangiocarcinoma cell line (M156 )  และ  human 
hepatoma HepG2 cells โดยมีสารประกอบ 14 ชนิด ที่
ได้จากผลของพืชชนิดน้ี Chalcones 2-4 น้ันแสดงฤทธ์ิ
ยับยั้งต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี (M156) และเซลล์ตับ HepG2 
 สารส าคัญที่ใช้ในการศึกษาเป็นสารบริสุทธ์ิที่
สกัดได้จากผลของต้นหยีน้ า คือ Candidone (รูปที่ 1) ใน
การอธิบาย (Decharchoochart, Suthiwong et al. 2014) 
นอกจ าก น้ีสาร  Candidone ยั งพบใน พืช  Tephrosia 
aequilata เ ป็น พืชตร ะกู ล ถ่ัว  อ ยู่ ในวงค์  Fabaceae 
(Kuete, Sandjo et al. 2013) และพบในพืช  Echinops 
giganteus (Samuel, Mahesh et al. 2019) 
 

O

OOCH3

OCH3

CH3 CH3

 
รูปที่ 1  สาร candidone 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ Candidone 
 

Bioassay Activity Reference 
In vitro antibacterial activity of 

nineteen selected natural 
products against multi-drug 

resistant Gram-negative 
phenotypes 

- Candidone มีฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี 
 

Armelle et 
al.,2015 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ Candidone (ต่อ) 
 

Bioassay Activity Reference 
In vitro antitumor effects of 

candidone extracted from Derris 
indica (Lamk) Bennet in 

cholangiocarcinoma cells 

-Candidoneมีฤทธ์ิยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี
(human cholangiocarcinoma (CCA) 

cells.) 

Kurasug, 
Kukongviriyapan et 
al. 2018 
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วิธีด าเนินการ 
 1. การเพาะเลี้ยงเซลล์ (Cell culture) 
  การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ (HT-
29)  จะ เพาะ เลี้ ย ง ในอาหาร เลี้ ย ง เซลล์  Dulbecco's 
Modified Eagle's Medium (DMEM) ที่มีองค์ประกอบของ 
10% fetal bovine serum โดยมีก าร  subculture cell 
ภายหลังจากการเลี้ยงในขวดเลี้ยงเซลล์ประมาณ 3 – 4 วัน
ซึ่งจะมีการถ่ายเซลล์โดยใช้เทคนิค trypsinization  
 2.การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร 
Cancdidone จากหยี น้ าที่ มีผลกระ ตุ้นการตายของ
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
  เริ่ มจากบ่ม เซลล์ ด้ วย  Candidone เ พ่ือ
ทดสอบฤทธ์ิโดยเริ่มจากน าเซลล์ออกจากขวดเลี้ยงเซลล์โดย

ใช้เทคนิค trysinization และนับจ านวนเซลล์เพ่ือน าไปเลี้ยง
ใน 96 – well plate ทดสอบโดยใช้ สารส าคัญ Candidone 
ความเข้มข้น1,10,20,30,40,50,60,70,80,90 และ 100 µM 
จาก stock solution ของสารที่มีความเข้มข้น 10mM 
น ามาทดสอบฤทธ์ิ cytotoxicity เบื้องต้นกับเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ (HT-29) และสารมาตรฐาน doxorubicin ที่
ความเข้ม ข้น 10 µM ที่ เตรียมจาก stock solution10 
mg/ml แ ล ะ  dimethyl sulfoxide (DMSO) 1% v/v ที่
เตรียมได้จาก stock solution 100% v/v  
จากน้ันน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสดงที่ความยาวคลื่น 600 
nm ด้วยเครื่องอ่านไมโครเพลท (Microplate redader) 
ค านวณ %cell viability 

 

  %cell viability= 
Absorbance of test well

Control well
×100 

  สังเกต cell morphology 
 
 
3. ก า ร ศึ ก ษ า ฤ ท ธิ์ ข อ ง ส า ร  candidone ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
  ใ ช้  HT29 ใ น ก า ร ศึ ก ษ า  โ ด ยทดส อบ
ดังต่อไปน้ีเติมเซลล์ลงใน 96 - well plate ความเข้มข้น 1 
× 105 cell ต่อ 1 well โดยแต่ละหลุมมีปริมาตรหลุมละ 
100 µl ใส่สาร Candidone ที่ต้องการทดสอบฤทธ์ิตามกลุ่ม
ที่แบ่งไว้ แล้วน าไปบ่มต่อในตู้บ่มเพาะเซลล์ตามสภาวะเดิม
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดเวลาน าเซลล์ไปศึกษา
การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะสัณฐานภายหลังจาก
ก า ร ท ดส อ บฤท ธ์ิ ด้ ว ย ส า ร โ ด ย ใ ช้  Phase contrast 
microscopy 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 โดยใช้สถิติ independent t – test ส าหรับการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองที่เป็น
อิสระต่อกัน โดยใช้ software IMB SPSS statistics 24 ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลการศึกษา 
 1.การค้นหาสารส าคัญจากหยีน้ าที่เป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่และเซลล์มะเร็งตับ 
 การเลือกสารส าคัญจากหยีน้ าท่ีได้จากส่วนสกัด
หยาบเฮกเซนของผลหยีน้ าที่ให้ฤทธ์ิที่ดีที่สุดในการเหน่ียวน า

ให้เซลล์เกิดการตาย (cytotoxicity effect) ของเซลล์มะเร็ง
ในการทดลองน้ีได้น าสารส าคัญจากหยีน้ า 12 ชนิด ได้แก่ 
DIH-C1, DIH-C2, DIH-C3, DIH-C4, DIH-C5, DIH-C6, DIH-
C7, DIH – C8, DIH-C10, DIH-C13, DIH-C14 แล ะ  DIH-
C15 ที่ความเข้มข้น 100 µM น ามาทดสอบในเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ (HT29) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากน้ันวัดการ
รอดชีวิตของเซลล์ ด้วยวิธี MTT (3-(4,5–dimethylthiazol 
– 2 - yl)-2 ,5 - diphenyltetrazolium bromide, a 
tetrazole) assay ซึ่ ง ในการทดลองใช้  Doxorubicin ที่
ความเข้มข้น 10 µg/ml เป็นสารมาตรฐานผลการศึกษา
พบ ว่ า ส า ร  DIH-C1,DIH-C2, DIH-C3, DIH-C4, DIH-C5, 
DIH-C7, DIH – C8,DIH - C10, DIH-C13,DIH-C14, DIH-
C15 และ Doxorubicin มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเซลล์กลุ่มควบคุม ดังภาพที่ 4.1 พบว่าสาร DIH – C8 ที่
มีชื่อว่า Candidone มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่ ทีดี เมื่อเปรียบเทียบกับสารส าคัญตัวอื่นที่ทดสอบ
ทั้งหมด 12 ชนิดและสารมาตรฐาน Doxorubicin ดังน้ันจึง
เลือกสาร Candidone ไปศึกษาในข้ันต่อไป ได้แก่ ศึกษา
ความเป็นพิษของสาร Candidone ต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่โดยการเหน่ียวน าด้วยสาร Candidone (รูปที่ 2) 
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ภาพที ่2  กราฟแสดงผลของการอยู่รอดของเซลล์มะเรง็ล าไส้ใหญ่ (HT-29) เมื่อเหน่ียวน า 

  
ด้วยสารส าคัญจากหยีน้ า 12 ชนิด ที่ความเข้มข้น 100 
µM และสารมาตรฐาน  
  Doxorubicin ที่ ค ว าม เข้ มข้ น  10 µM 
แสดงข้อมูลด้วยค่า mean ± SD (n=3),  
หมายเหตุ: * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.05,  
  ** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.01 
 2. การศึกษาความเป็นพิษของสารส าคัญจาก
หยีน้ า Candidone ต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 จากการศึกษาความเป็นพิษของสารส าคัญจาก
หยีน้ าท้ัง 12ชนิด ต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ พบว่าสาร DIH – 
C8 หรือ Candidone ที่ความเข้มข้น 100 µM มีความเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่มากที่สุด ดังน้ันจึงได้เลือกสาร 
Candidone มาทดสอบความเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งล าไส้

ใหญ่ ซึ่งท าการทดสอบสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1, 
10, 100 µM และส ารมาตรฐาน Doxorubicin 10 µM 
น ามาทดสอบในเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
หลังจากน้ันวัดการรอดชีวิตของเซลล์ ด้วยวิธี MTT assay 
ผลการศึกษาพบว่าสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1 และ 
10 µM ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ เน่ืองจาก
ร้อยละการอยู่รอดของเซลล์ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม และ Candidone ที่
ความเข้มข้น 100 µM มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p< 0.01 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเซลล์กลุ่มควบคุม และ Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 10 
µM มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ p< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม 
ดังแสดงในภาพที่ 4.3 ส าหรับการศึกษาในเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่ (รูปที่ 3) 

 

 
ภาพที ่3  กราฟแสดงผลของการอยู่รอดของเซลล์มะเรง็ล าไส้ใหญ่ (HT-29) เมื่อเหน่ียวน า 

  
ด้วยสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1, 10 และ 100 
µM และสารมาตรฐาน  
  Doxorubicin ที่ ค ว าม เ ข้ มข้ น  10 µM 
แสดงข้อมูลด้วยค่า mean ± SD (n=3),  
หมายุเหตุ: * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p< 0.05 

  ** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.01 

 นอกจากน้ีได้ท าการทดสอบความเป็นพิษของ
สาร Candidone ที่ความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 µM ต่อเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า Candidone ที่ความเข้มข้น 30 
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µM มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ p< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม 
และ Candidone ความเข้มข้นต้ังแต่ 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100 µM และ Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 10 µM มี
ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ p< 0.01 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม   (รูป
ที่  4) ซึ่ ง ส า ร  Candidone ที่ ค ว าม เ ข้ม ข้น  66.63 µM 
สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ร้อยละ 50 (รูปที่ 5) 
 

 
ภาพที ่4  กราฟแสดงผลของการอยู่รอดของเซลล์มะเรง็ล าไส้ใหญ่ (HT-29) เมื่อเหน่ียวน า 

  
ด้วยสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 
  100 µM และสารมาตรฐาน Doxorubicin 
ที่ความเข้มข้น 10 µM แสดงข้อมูล 
  ด้วยค่า mean ± SD (n=3),  

หมายเหตุ: * แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.05 

  ** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p<0.01 

 

 
 

ภาพที ่5  กราฟแสดงผลร้อยละ 50 ของการอยู่รอดของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ (HT-29) 
  
เมื่อเหน่ียวน าด้วยสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 50, 
60, 70, 80 µM 
  และสารมาตรฐาน Doxorubicin ที่ความ
เข้มข้น 10 µM แสดงข้อมูลด้วยค่า    mean ± 
SD (n=3),  
หมายเหตุ:  ** แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ p < 0.01 
3. ก า ร ศึ ก ษ า ฤท ธิ์ ข อ ง ส า ร  Candidone ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 

( Study of cell morphology change by phase 
contrast microscope) 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น พิ ษ ข อ ง ส า ร 
Candidone ที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อเซลล์เซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่ พบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์ ดังน้ันจึงได้ท าการศึกษา
ดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่ ซึ่งได้ท าการเหน่ียวน าสารส าคัญจากหยีน้ าสาร 
Candidone ที่ ค ว าม เ ข้ม ข้น  1, 10, 100 µM และส าร
มาตรฐาน Doxorubicin10 µM ต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
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เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และสังเกตเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยา
ผ่านกล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase contrast microscope 
พบว่า เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ ที่ ถูกเห น่ียวน า ด้วยสาร 
Candidone ที่ความเข้มข้น 100 µM และสารมาตรฐาน 
Doxorubicin10 µM มีลักษณะแตกต่างจากเซลล์กลุ่ม

ควบคุมอย่างเห็นได้ชัด คือพบการตายของเซลล์ ซึ่งเซลล์มี
ลักษณะหดตัวเล็กลง เกิดการฝ่อตายมีจุดกลมเล็กๆกระจาย
อยู่รอบเซลล์จ านวนมากและเซลล์มีลักษณะขอบไม่เรียบ 
(รูปที่ 6) 

 
 

ภาพที ่6  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ ่HT-29 เมื่อสังเกตผ่านกล้อง 
  
จุลทรรศน์ชนิด Phase contrast microscope ที่ทดสอบ
ฤทธิ์ด้วยสารส าคัญจาก   
  หยีน้ าสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1, 
10, 100 µM: (ก) Control,  
  (ข) 1 % DMSO, (ค) Candidone 1 µM, 
(ง) Candidone 10 µM,  
  (จ) Candidone 100 µM และ (ฉ) สาร
มาตรฐาน Doxorubicin ที่ความเข้มข้น   
 10 µM 
 
การอภิปรายผล 
 ในข้ันแรกศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของ
สารส าคัญจากหยีน้ าในเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วยสารส าคัญ 
12 ชนิด ได้แก่ DIH - C1, DIH - C2, DIH - C3, DIH - C4, 
DIH - C5, DIH - C6, DIH - C7, DIH – C8, DIH - C10, DIH 
-C13, DIH - C14 แล ะ  DIH - C15 ซึ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม ส า ร 
Chacones แ ล ะ  Flavanones ห ยี น้ า  Derris indica 
(Lamk) Bennet จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีความ
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี 
(M156) (Decharchoochart, Suthiwong et al. 2014) ไม่
พบว่ามีการทดสอบฤทธ์ิความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่มาก่อน ซึ่งในการศึกษาน้ีสารส าคัญทั้ง 12 ชนิด ด้วยวิธี 
MTT assay ที่ความเข้มข้น100 µM ที่เวลา 24 ชั่วโมง ใน
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ พบว่าสารส าคัญจากหยีน้ ามีความเป็น

พิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ดีที่สุดคือ สาร DIH - C8 หรือ 
Candidone 
 Candidone จั ด เป็ นสารกลุ่ ม  Flavanones 
สกัดจากผลแห้งของต้นหยีน้ า 5.8 kg ได้สาร Candidone 
yield 90.6 mg หรือ 0.0016 % ซึ่งเป็น Major compound 
แล ะ  ส า ร  Candidone ยั ง ส กั ด จ า ก พื ช  Tephrosia 
aequilata เป็นพืชตระกูลถ่ัว อยู่ในวงค์ Fabaceae กลุ่ม
สาร flavonoids เป็น natural products สกัดจากรากแห้ง 
2 kg สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน/เมทานอล (1:1) แยกโดย โคร
มาโทกราฟีได้ 11 ชนิดและสาร Candidone yield 10 g 
โดยท า ก า รทดสอบความ เป็ น พิษ ใน เซลล์  Human 
embryonic kidney 293 (HEK-293 cells) พบว่ามีความ
เป็นพิษในระดับปานกลาง (Samuel et al., 2019) และ
สกัดจากพืช Echinops giganteus ใช้เหง้าแห้ง 100 g สกัด
ด้วย       เมทานอล แยกโดยโครมาโทกราฟี สาร 6 ชนิดได้
สาร Candidone yield 15 mg ทดสอบความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว CCRF-CEM และ CEM/ADR5000 
cell lines รวมถึงเซลล์ตับอ่อน MiaPaCa-2 พบว่าสารสกัด
เหน่ียวน าให้เกิดกระบวนการอะพอพโทซิสของเซลล์ผ่าน
การสูญเสียการท างานของ MMP และ การเพ่ิมข้ึนของ ROS 
(Kuete, Sandjo et al. 2013) จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ส า ร 
Candidone มีแนวโน้มในการยับย้ังเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่
และเซลล์มะเร็งตับในการศึกษาครั้งน้ีจึงสนใจที่จะน ามาใช้
ทดสอบในข้ันต่อไป 

ก ข ค 

ง จ ฉ 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้น าสารส าคัญจากหยีน้ า
สาร Candidone ที่ความเข้มข้น 1, 10 และ 100 µM และ 
สารมาตรฐาน Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 10 µM มาใช้
ในการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่การศึกษา
พบว่าสารส าคัญจากหยีน้ าสาร Candidone ที่ความเข้มข้น 
100µM และสารมาตรฐาน Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 
10 µM ที่เวลา 24 ชั่วโมงมีร้อยละการรอดชีวิตของเซลล์
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมี
นั ย ส า คั ญท า ง ส ถิ ติ ที่  p< 0.01 ท า ใ ห้ ท ร า บ ว่ า ส า ร 
Candidone ที่ความเข้มข้น 100 µM น่าจะเป็นสารที่มีฤทธ์ิ
เหน่ียวน าให้เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญเ่กิดการตายได้ดีที่สุด 
 นอกจากน้ีทดสอบความเป็นพิษของสารส าคัญ
จากหยีน้ าสาร Candidone ที่ความเข้มข้น10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100 µM แ ล ะ ส า ร ม า ต ร ฐ า น 
Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 10 µM ในเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่ เพ่ือทราบถึงความเข้มข้นเริ่มต้นของสารส าคัญจากหยี
น้ าที่สาร Candidone ที่ความเข้มข้น 30 µM มีความเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p< 
0.05 เมื่ อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม และสาร 
Candidone ความเข้มข้นต้ังแต่ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100 µM และ Doxorubicin ที่ความเข้มข้น 10 µM มีความ
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
p< 0.01 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์กลุ่มควบคุม ซึ่งมีร้อยละ
การอยู่รอดของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ เท่ากับ 66.63 µM 
นอกจาก น้ี  (Sribuhom, Saraphon et al. 2016) มี กา ร
กา รศึ กษ าค ว าม เป็ น พิ ษ ต่ อ  African green monkey 
kidney (vero cells) ซึ่ ง เ ป็ น  normal cell พ บ ว่ า 
Candidoneไม่ เป็นพิษต่อ normal cell การศึกษาของ 
(Kurasug, Kukongviriyapan et al. 2018) ได้มีการศึกษา
ฤทธ์ิ cytotoxity ด้วยวิธี SRB assay โดยทดสอบฤทธ์ิของ
สาร Candidone ที่ความเข้มข้น 0 - 10 µg/ml โดยทดสอบ
เป็นระยะเวลา 8 และ 24 ชั่วโมง พบว่าสาร Candidone มี
ฤทธ์ิ cytotoxity ที่แรงต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีซึ่งแปรผันตาม
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ส า ร  แ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า  (human 
cholangiocarcinoma (CCA) cell) KKU-M156 และKKU-
M213 วัดผลเป็นร้อยละของการรอดชีวิต (% cell viability) 
พบว่าสารมีฤทธ์ิ cytotoxity ต่อเซลล์  KKUM156 และ 
KKU-M213 จากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบการศึกษา
ฤทธ์ิของ Candidone ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน
วิทยาของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 จากการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสาร 
Candidone ในเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ ด้วยวิธี MTT assay 
ที่เวลา 24 ชั่วโมงมีความเป็นพิษต่อเซลล์ได้ดีจึงน าไปสู่
การศึกษาฤทธ์ิของสารส าคัญจากหยีน้ าสาร Candidone ที่

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ เพ่ือยืนยันถึงลักษณะการตายของเซลล์มะเร็งล าไส้ที่
เกิดข้ึน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด Phase contrast พบว่า
เซลล์มะเร็งล าไส้ในกลุ่มที่ทดสอบด้วยสาร Candidone มี
ลักษณะของเซลล์ที่เกิดการตายซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเซลล์
ควบคุมอย่างชัดเจนคือ เกิดการหลุดออกของเซลล์จาก
พ้ืนผิวที่ยึดเกาะ (detachment) มีการแตกกลุ่มของเซลล์
ออกจากกลุ่มใหญ่ เซลล์มีลักษณะหดตัวเล็กลง (shrunken) 
ซึ่งแสดงถึงลักษณะการตายของเซลล์เกิดข้ึนใกล้เคียงกับ
ลักษณะการตายแบบ อะพอพโทซิส คือเซลล์หดตัว  (cell 
shrinks) โครมาตินอัดตัวแน่น (chromatin condenser) 
(ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์, 2012) 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจัยน้ีสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า
สาร Candidone เหน่ียวน าให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง
และมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐาน
วิทยาของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่ จากการศึกษาความเป็นพิษ
ต่อเซลล์ของสารส าคัญจากหยีน้ าที่มีผลกระตุ้นการตายของ
เซลล์มะเร็งของสารส าคัญ 12 ชนิด ได้แก่ DIH - C1, DIH - 
C2, DIH - C3, DIH - C4, DIH - C5, DIH - C6, DIH - C7, 
DIH – C8, DIH - C10, DIH -C13, DIH - C14 แล ะ  DIH - 
C15 ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งน้ีคือ การศึกษา
เพ่ิมเติมถึงฤทธ์ิของสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ตายแบบอะพอพโทซิส ผ่าน Intrinsic pathway ควร
ท าการศึกษาโปรตีนที่ downstream และ upstream เพ่ือ
ยืนยันผลให้สมบูรณ์มากข้ึน 
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