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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเป็นพิษและฤทธิ์เวชสำอางของสารสกัดเปลือกยางนา (Dipterocarpus alatus 

Roxb.) ต่อเซลล์ไฟโบรบลาสผิวหนัง NHDF โดยตรวจสอบผลต่อการอยู่รอดของเซลล์ ด้วยวิธี MTT assay ผลต่อการสร้างปริมาณ
คอลลาเจนของเซลล์ โดยใช้ชุดทดสอบสีย้อมคอลลาเจน และผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา (สมาน) แผลในแบบจำลอง การเคลื่อนท่ี
ของเซลล์ (in vitro cell migration model) ซ่ึงพบว่าสารสกัดเปลือกยางนากระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ และสามารถกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาสของผิวหนัง ซึ่งกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเปลือกยางนาความเข้มข้น 100 μg/mL มีจำนวนเซลล์ไฟโบรบลาส 
และปริมาณคอลลาเจนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 161.04 - 282.57 และ 103.69 – 136.81 ของกลุ่ม
ควบคุม ตามลำดับ โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาความสามารถในการสมานแผล ที่สารสกัดเปลือกยางนาความเข้มข้น 100 μg/mL 
สามารถลดความกว้างของรอยขีดเสมือนบาดแผล ร้อยละ 59.50 – 71.35 ในช่วงเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ใกล้เคียงกันกับสารมาตรฐานกรดแกลลิค ที ่ความเข้มข้น 5 μg/mL ซึ ่งสามารถลดความกว้างของรอยขีดเสมือนบาดแผลได้  
ร้อยละ 64.53 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติทางชีววิทยาของสารสกัดเปลือกยางนา ในกระตุ้นการสมานแผล ในแบบการศึกษา
จำลอง ที่มีกลไกเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์และการสร้างคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาส ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์
สำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อการนำสารสกัดเปลือกยางนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเวชสำอางชะลอวัยอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 
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ABSTRACT 
This research aimed to investigate cytotoxic and cosmeceutical effect of Dipterocarpus alatus Roxb. (Yang-

na in Thai)  bark extract, the influencing on cell viability by using MTT assay and in collagen synthesis of dermal 
fibroblasts by using a collagen dye test, and potential on wound healing using an in vitro cell migration model.The 
potential of Yang- na bark extract concentration 100 μg/mL was demonstrated, the increasing of fibroblast cell 
proliferation and synthesized collagen content as high as 161.04 -  282.57% and 103.69 – 136.81% of control, 
respectively.  Accordantly, wound healing effect of Yang- na extract was manifested in reduction of wound-mimic 
scratch lesion (width of 59.50 –  71.35%  of control)  at 48 h after Yang- na treatment.  This was found in similar 
manner as gallic acid at concentration of 5 μg/mL, the standard reference (scratch lesion width of 64.53%of control). 
The results exhibited the beneficial biological properties of Yang-na bark extract concentration 100 μg/mL in wound 
healing process with mechanisms related stimulation of cell proliferation and collagen synthesis in dermal 
fibroblasts. The obtained information will be useful for further research and development for substantial utilization 
of Yang-na bark extract in medical and aesthetical anti-aging purposes.  
 

คำสำคัญ: ยางนา  เซลล์ไฟโบรบลาสของผิวหนัง  การเพ่ิมจำนวนของเซลล์  การสร้างคอลลาเจน  การสมานแผล 
Keywords: Dipterocarpus alatus Roxb, Dermal fibroblast, Cell proliferation, Collagen synthesis, Wound healing 
 

บทนำ 
พืชสมุนไพรธรรมชาต ิท ี ่ม ีกล ุ ่มสารสำคัญในก ุล่ม

สารประกอบฟีนอลิก ที่มีรายงานในการกระตุ้นการสร้างคอลลา
เจนในเซลล์ผิวหนัง ซึ ่งถูกพบได้อย่างกว้างขวาง เช่น เกาลัด 
(Squillaci et al., 2018) สารสกัดชาเขียว (Zhang et al., 2006) 
กุหลาบมอญ (Park et al., 2017) เป็นต้น และในปัจจุบันนี้พบว่า
พืช Dipterocaepus alatus Roxb. หรือคนไทยเรียกว่า ยางนา 
เป็นพืชที่ถูกพบมากในประเทศไทย และเป็นพืชอนุรักษ์ในรัชกาล
ที่ 9 ซึ่งตามภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการใช้ประโยชน์น้ำมันจากต้น 
ยางนาในการรักษาแผลที่เน่าเปื่อย เปลือกยางนานำมาต้มเพ่ือ
บำรุงรักษาร่างกาย ใบและเมล็ดนำไปต้มใส่เกลือเพ่ือรักษาอาการ
ปวดฟันได้ เป็นต้น (ฐานข้อมูลสมุนไพร, 2016) อีกทั้งยังมีการ
รายงานฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช Dipterocaepus alatus ในการ
ต้านการอักเสบ ต้านแบคทีเร ีย เช ื ้อรา และต้านปฏิก ิร ิยา 
ออกซิเดชั่น (Aslam et al., 2015) และมีการรายงานว่าสารสกัด
เปลือกยางนามีสารสำคัญในกลุ ่มฟีนอลิก เช่น กรดแกลลิค 
(gallic acid) (สุพิชญา, 2561). นอกจากนี้ยังสามารถพบสารกลุ่ม
นี้ได้ในพืช ผัก ผลไม้ เช่น องุ่น ชาเขียว เปลือกโอ็ค สตอเบอรี่ 
มะนาว กล้วย สับปะรด (Yeh and Yen, 2005) ซึ ่งสารกลุ่ม 
ฟีนอลิกมีรายงานฤทธิ ์ทางชีวภาพที ่หลากหลาย ได้แก่ ต้าน 
อนุม ูลอ ิสระ (Abdelwahed et al. , 2007) ต้านการอ ักเสบ 

เสริมสร้างการกระตุ้นคอลลาเจนในเซลล์ผิวหนังไฟโบรบลาส 
ย ั บย ั ้ ง เ อน ไซม ์ เ มท ั ล โล โปรต ิ เ นส  (metalloproteinase 
enzymes; MMPs)  MMPs เ ช ่ น  MMP- 1, MMP- 2, MMP- 3, 
MMP-9 ซึ ่งทำหน้าท่ีย่อยสลายคอลลาเจนชนิดต่างๆ ที่อยู ่ใน
โครงสร้างภายนอกเซลล์ของเนื้อเย่ือ 
 คอลลาเจน เป็นโปรตีนเส้นใยที ่อยู ่ภายนอกเซลล์ 
(extracellular matrix) ทำหน ้าท ี ่ย ึดโยงก ันอย ู ่ เพ ื ่อทำให้
โครงสร้างของผิวแข็งแรง โดยจะพบในชั ้นหนังแท้ (dermis 
layers) (Ahtikoski et al., 2003) สังเคราะห์โดยเซลล ์ไฟโบ
รบลาสในชั้นหนังแท้ จากงานวิจัยพบว่าการฉายรังสี UV ส่งผลให้
เกิดการผลิตอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species, ROS) มาก
เกินไป ทำให้อนุมูลอิสระส่งผลต่อการแสดงออกของเอนไซม์ 
MMPs (Fisher et al., 2009) ทำให ้ เก ิดการเส ื ่อมสลายของ
โครงสร้างเนื้อเยื่อที่อยู่นอกเซลล์ ซึ่งประกอบไปด้วยคอลลาเจน  
อิลาสติน และไกลโคสะมิโนไกลแคน และมีอีกหลายสาเหตุของ
การลดลงของคอลลาเจน เช่น การสัมผัสกับแสงแดด (Jariashvili 
et al., 2012) มลพิษ มลภาวะ ดังนั้นการสังเคราะห์คอลลาเจน
ในผิวหนังและการย่อยสลายคอลลาเจนโดยใช้สารเคมี (Sharma 
et al., 2010) หรือสารสกัดจากธรรมชาติ (Choi et al., 2010; 
Cimino et al., 2007; Lephart et al., 2014; Phetpornpaisan 
et al., 2014) 
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เมื่อผิวหนังและเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นแผล
เล็กหรือแผลขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของการ
สมานแผลหรือการหายของแผล (wound healing response) 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างผสมผสานโดยการทำงานของ
เซลล ์และการเปล ี ่ ยนแปลงทางช ี ว เคม ี  (bio-chemical) 
จนกระทั่งแผลตกสะเก็ดและเป็นรอยแผลเป็น ดังนั ้นเมื ่อเกิด
บาดแผลจึงมีกระบวนการหายของแผลเกิดขึ้นตามลำดับ มีความ
เกี ่ยวข้องซึ ่งกันและกันในแต่ละระยะ โดยจะมีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทับซ้อนกันไป แบ่งได้เป็น 4 ระยะ 
(Beitz, 2005; Jones et al., 2004) ด ั ง น ี ้  ระยะห ้ าม เ ล ื อด 
(Hemostasis) ระยะอักเสบ (Inflammation) จะเป็นระยะที ่มี
การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว คือ นิวโตรฟิล (neutrophil) 
และแมคโคเฟจ (macrophage) (เปลี ่ยนมาจาก monocyte)  
จะทำหน้าที่จับกินเชื้อโรค และหลั่งไซโตไคน์ (cytokines) และ
สารที่มีฤทธิ ์กระตุ้นให้เซลล์ต่างๆ มีการเจริญเติบโต (growth 
factors) และช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนและโปรตีน และ
กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ (granulation tissue) ระยะที่ 3 
ระยะแบ่งเซลล์ (Proliferation or Granulation) ระยะนี้มีการ
สร้างเนื้อเยื่อใหม่ในแผล (granulation tissue) ซึ่ง fibroblast 
จะเคลื่อนเข้ามาในแผลและเพิ่มจำนวนขึ้น โดยการกระตุ้นของ 
growth factors ไ ด ้ แ ก ่  PDGF แ ล ะ  TGF-1 ร ่ ว ม กั บ 
extracellular-matrix molecules โ ด ย  fibroblast จะผลิ ต 
proteoglycans ซึ ่งม ีล ักษณะเป็นสารคล้ายกาว (glue-like 
ground substance) ที ่ช ่วยเติมพื ้นที ่ช ่องว่างในแผลให้เต็ม
เคลือบและเชื่อมไฟเบอร์ (fiber) เข้าด้วยกัน ทำให้มีความยืดหยุ่น
เพิ ่มมากขึ ้น และผลิต fibronectin ช่วยในการสร ้างกรอบ 
(framework) สำหรับเนื ้อเยื ่อใหม่โดยการยึดคอลลาเจนและ
เซลล์เข้าไว้ด้วยกันและจับติดไว้กับพื้นผิว (ground substance) 
ระยะที ่ 4 ระยะเสร ิมสร ้างความแข็งแรง (remodeling or 
Maturation) เป ็นระยะส ุดท ้ายของการหายของแผลเป็น
กระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเส้นใยคอลลาเจน 
โดย คอลลาเจนเดิมจะถูกแทนที่ด้วยคอลลาเจนที่สร้างขึ้นใหม่
และแข็งแรงกว่า ช่วยเพิ ่มความแข็งแรงของแผล (tensile 
strength) กระบวนการนี้จะเกิดต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเคลื่อน
ตัวของ fibroblast และเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแรงของหลอด
เลือดที่เกิดขึ้นใหม่จึงมีผลทำให้เกิดแผลเป็นที่หดเล็กลง บาง และ
มีสีซีด 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการหายของแผล แบ่งออกเป็น 2 
ปัจจัยใหญ่ๆ กล่าวคือ ปัจจัยภายใน เช่น การท่ีเนื้อเย่ือได้รับเลือด
ไปเลี้ยงอย่างเพียงพอเป็นสิ่งที่สำคัญในการนำสารอาหารและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่ถูกทำลาย เพ่ือ
นำไปทำลายเชื ้อแบคทีเร ีย สร้างภูม ิต ้านทาน สังเคราะห์ 
คอลลาเจน และสร้างเยื ่อบุผิว และสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ 
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและแกลือแร่ นอกจากนี้ยังมีปจัจัย
ในเรื่องของอายุ สภาวะของโรค และภาวะเครียดของแผลที่มีผล
ต่อการหายของแผลอีกด้วย สำหรับปจัจัยภายนอก เช่น การใช้ยา 
การใช้รังสีรักษา (radiation therapy) การดูแลบาดแผล เป็นต้น 
(วิจิตรา, 2546) 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์เวชสำอางของ
สารสกัดเปลือกยางนา มีความน่าสนใจเนื ่องจากมีรายงาน
เกี่ยวกับสารประกอบฟีนอลิก ท่ีเป็นองค์ประกอบทางเคมีท่ีสำคัญ
ในสารสกัดเปลือกยางนา ซึ่งน่าจะมีฤทธิ์เวชสำอาง ซึ่งมีข้อมูล
หรือรายงานในเรื ่องฤทธิ ์เวชสำอางค่อนข้างจำกัด แต่ดังนั้น
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเวชสำอางของสาร
สกัดเปลือกยางนา โดยมุ่งเน้นผลศึกษาต่อการเซลล์ไฟโบรบลาส 
เพื่อที่จะนำไปสู่การนำสารสกัดเปลือกยางนาไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการแพทย์และเวชสำอางได้ 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
วัสดุและสารเคมี 

สารละลายรีเอเจนต์ ประกอบได้ด้วยดังนี ้ สีย ้อม 
คอลล า เ จน  ( Sircol®, Biocolor Ltd. , Carrickfergus, UK) . 
สารละลาย  3 - (4 ,5 -dimethyldiazol-2 -yl)  2 ,5  diphenyl 
tetrazolium bromide (MTT) (Bio Basic Inc., Markham, ON, 
Canada) .  Dimethyl sulphoxide ( DMSO) , penicillin, 
streptomycin, gallic acid, 95% ethanol (Sigma–Aldrich, 
St.  Louis, MO, USA) .  Dulbecco’ s modified Eagle’ s 
medium (DMEM) , Penicillin, streptomycin, Fetal bovine 
serum (FBS) and 0.25% Trypsin (Gibco®, Grand Island, 
NY, USA) .  Normal Human Dermal Fibroblasts ( NHDF) 
(ATCC) (Lonza, New Hampshire, MA, USA). 
1. การเตรียมสารสกัดเปลือกยางนา 
 เก็บส่วนเปลือกของต้นยางนา ซึ่งได้มาจากพื้นที่ในเขต 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น บดให้ละเอียด นำไปแช่ 
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(Maceration) ในตัวทำละลาย 95% เอทานอล ใช้เวลา 24 
ช ั ่วโมง  จากน ั ้นกรองแยกเอาส ่วนใส  ด ้วยกระดาษกรอง 
(whatman® No. 1) โดยทำซ้ำ 3 ครั้ง น้ำส่วนใสที่กรองแยกได้
ในแต่ละครั้งรวมกัน และทำให้เข้มข้นด้วยเทคนิคการระเหยแห้ง
ใ น ภ า ว ะ ส ุ ญญ า ก า ศ  ( BÜCHI Rotavapor® R- 3, Flawil, 
Switzerland) และทำให้ได้ผงแห้งด้วยเทคนิคการระเหิดในภาวะ
สุญญากาศ (Scanvac CoolSafe™, Lynge, Denmark) จากนั้น
เก็บผงแห้งสารสกัดเปลือกยางนาท่ีได้ ณ อุณหภูมิ -20 oC และใช้
สำหรับการตรวจวิเคราะห์ต่อไป 
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาส (cell culture) 
 เพาะเลี ้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสซึ ่งเป็นเซลล์ไลน์ (cell 
line) ในถาดเพาะเลี้ยง 96-well ใช้ความหนาแน่นเซลล์ 20,000 
cells/well เลี้ยงในอาหารชนิด DMEM ที่มี 10% FBS ที่ 37 oC 
และมี 5% CO2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จนกระทั่งมีปริมาณเซลล์
ร้อยละ 80 – 90 โดยจะใช้เซลล์ที่อยู ่ใน passage 5-8 จากนั้น
นำไปใช้สำหรับการทดสอบความเป็นพิษ ผลต่อการแบ่งตัวและ
การสร้างคอลลาเจนของเซลล์ไฟโบรบลาสและการกระตุ้นการ
หายของบาดแผลโดยใช้แบบจำลองการศึกษา in vitro cell 
migration model ของสารสกัดเปลือกยางนา 
3. การทดสอบความเป็นพิษต่อของเซลล์ไฟโบรบลาส 

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดเปลือก
ยางนา  ด ้วยว ิธ ี  MTT assay ด ัดแปลงจากการศ ึกษาของ 
Phetpornpaisan et al. (2014) นำเซลล ์ท ี ่ เ ล ี ้ ย ง ไว ้มา เติม
สารละลายตัวอย่างสารสกัดเปลือกยางนา โดยมี อาหารเลี ้ยง
เซลล์ DMEM เป็นตัวทำละลาย เพื่อให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 
6.25 - 200 μg/mL บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 
นำมาทำการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ผ ิวหนังโดยเติม
สารละลาย MTT (ความเข้มข้น 5 mg/mL) ปริมาตร 50 μL แล้ว
บ่มไว้ในอุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 4 - 6 ชั่วโมง จนเกิดเป็นผลึก 
ฟอร์มาซาน จากนั ้นดูดสารละลายส่วนบนออก และล้างด้วย
ฟอสเฟตบัพเฟอร์ ก่อนที่จะละลายผลึกฟอร์มาซานด้วยตัวทำ
ละลาย DMSO ปริมาตร 50 μL จากนั้นเขย่าผสมเป็นเวลา 20 
วินาที แล้วนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง microplate 
reader (Thermo scientific, Canada, USA) ที ่ความยาวคลื่น 
570 nm ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้แสดงถึงปริมาณการอยู่
รอดของเซลล์ (viability) โดยรายงานผลเป็นร้อยละความอยู่รอด

ของเซลล์ (%cell viability) เทียบกับกลุ่มควบคุม ท่ีไม่ได้เติมสาร
สกัดเปลือกยางนา (control group) 

%cell viability = (Abs sample-blank/Abs control-blank)*100 
4. การหาปริมาณคอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาส 

นำเซลล์ที่อยู่ในถาดเพาะเลี้ยง 96-well plate มาเติม
สารละลายสารสกัดเปลือกยางนา โดยมีอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM 
เป็นตัวทำละลาย เพื ่อให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 6.25 -100 
μg/mL บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นดูด
อาหารเลี้ยงเซลล์ส่วนบนปริมาตร 100 μL มาวิเคราะห์ปริมาณ 
คอลลาเจน ด้วยว ิธ ี Sircol® collagen assay ตามคู ่ม ือของ 
Biocolor Ltd. , Carrickfergus, UK โ ด ย เ ต ิ ม ส ี ย ้ อ ม  Sircol 
ปริมาณ 250 μL ทำให้เข้ากันที่อุณหภูมิห้อง ปั่นเหวี่ยงที่จำนวน
รอบ 12,000xg ที่ 4 oC แล้วล้างด้วยน้ำปราศจากไอออน 125 
μL ปั่นเหวี่ยงที่ 12,000xg ที่ 4 oC แล้วละลายด้วยสารละลาย 
อัลคาไลน์รีเอเจนต์ (alkali reagent) 125 μL นำไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื ่อง microplate reader ที่ความยาวคลื่น 
550 nm เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณคอลลาเจน โดยรายงาน
ผลเป็นร้อยละปริมาณของคอลลาเจน (%collagen content) 
โดยเทียบกับกลุ ่มควบคุม ที ่ไม่ได้เติมสารสกัดเปลือกยางนา 
(control) 
%collagen content = (Abs sample-blank/Abs control-blank)*100 
5. การทดสอบฤทธิ ์กระตุ ้นการหายของบาดแผลโดยใช้
แบบจำลองการศึกษา in vitro cell migration model 

การทดสอบทธิ์กระตุ้นการหายของบาดแผล ด้วยวิธี  
in vitro cell migration model ด ั ด แปล งก า รศ ึ ก ษ า จ า ก 
Phetpornpaisan et al. (2014) นำเซลล์ที่อยู่ในถาดเพาะเลี้ยง 
96-well plate ที ่ม ีเซลล์เต็มพื ้นท่ีร ้อยละ 80-90 จากนั ้นใช้ 
sterile tip ขนาดปริมาตร 200 μL ขีดเส้นพาดขวางผ่านกลาง
หลุมของจานเลี้ยงเซลล์เป็นแนวยาว เพื่อให้เกิดช่องว่างตามรอย
ขีด ล้างเอาเซลล์ที่หลุดออกจากการขีดออกไปด้วยสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ปริมาตร 100 μL จากนั้นเติมสารละลายสกัด
เปลือกยางนา ใน 2% fetal bovine serum supplemented 
DMEM ( 2%  FBS DMEM)  (Phetpornpaisan et al., 2 0 1 4 ) 
เพื่อให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย 50 – 100 μg/mL ในการศึกษามี
สารละลายกรดแกลลิค (gallic acid) ความเข้มข้น 5 μg/mL 
เป็นตัวเปรียบเทียบ (reference wound healing agent) (Yang 
et al., 2016) ตามลำดับ จากนั้นบ่มเซลล์ไว้ในตู้บ่มเพาะเซลล์ ณ 
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อุณหภูมิ 37 oC และทำการบันทึกภาพเซลล์เพาะเลี ้ยงภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ (Nikon ZE122 Axiovert25, Sendai, Japan) 
กำลังขยาย 5 เท่า ที่เวลาต่างๆ (0, 12, 24, และ 48 ชั ่วโมง) 
ประเมินประสิทธิภาพของการรักษาแผล (would healing) จาก
ผลจากสารสกัดเปลือกยางนาต่อการรลดลงของความกว้างของ
รอยขีด วัดด้วยโปรแกรม Image ProPlus 7.0 (Bethesda, MD, 
USA) และแสดงผลเป็นร้อยละการหายของแผล (%wound 
healing) เทียบกับกลุ่มควบคุม (2% FBS DMEM) 
%wound healing = [ค่าเฉลี ่ยความกว้างของรอยขีด ณ จุดเริ ่มต้น

ทำการศึกษา (h = 0) – ค่าเฉลี่ยความกว้างของ
รอยขีดแผล ณ จุดเวลา (12 หรือ 24 หรือ 48 
ชั่วโมง] x 100/ ค่าเฉลี่ยความกว้างของรอยขีด
แผล ณ จุดเร่ิมต้นทำการศึกษา 

6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
แสดงผลการทดลองเป็นค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน

ของข้อมูล (Mean ± SD) ของแต่ละตัวอย่าง จากค่าที่ได้จากการ
ทดลอง 3 ซ้ำ (n = 3) และเปรียบเทียบกับความแตกต่างของ
ข้อมูลแต่ละกลุ่มโดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (SPSS 17.0) 
และ multiple comparison โดยพิจารณาจากค่าที่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ แบบ Fisher’s LSD ท่ี p-value < 0.05 
 

ผลการวิจัย 
1. สารสกัดเปลือกยางนา 

โดยนำ เปล ื อกยางนามาสก ัดด ้ วยว ิ ธ ี ก า รหมั ก 
(maceration) ใช้ตัวทำละลาย 95% เอทานอล ซึ่งได้เป็นแผง
แห้งที่มีสีน้ำตาลแดงเข้มและมีร้อยละการผลิต (%yield) เท่ากับ
ร้อยละ 5.487 
2. สารสกัดเปลือกยางนาที่มีผลต่อการเพิ่มการแบ่งตัวของ
เซลล์ไฟโบรบลาส 

สารสกัดจากเปลือกยางนา ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ 
และส่งผลให้เซลล์ไฟโบรบลาสมีจำนวนมากกว่ากลุ่มควบคุม โดย
มี %viability อยู ่ในช่วงร ้อยละ 161.04 - 282.57 ของกลุ่ม
ควบคุม โดยท่ีความเข้มข้น 6.25 - 100 μg/mL ของสารสกัดจาก
เปลือกยางนาส่งผลให้เซลล์ไฟโบรบลาสมีจำนวนมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยสำคัญ (p-value < 0.05) และเป็นไปตาม
ความเข ้มข ้นของสารสกัดเปลือกยางนาที ่ เพ ิ ่มข ึ ้น (dose-
dependent manner) (รูปที ่ 1) ในขณะที ่ความเข้มข้น 200 
μg/mL ส่งผลให้เซลล์มีจำนวนเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีความ
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าสารสกัด
เปลือกยางนามีผลกระตุ ้นการแบ่งตัวของเซลล์และมีความ
ปลอดภัยสูงต่อเซลล์ไฟโบรบลาส 

 

 
 

รูปท่ี 1 ร้อยละการอยู ่รอดของเซลล์ไฟโบรบลาส หลังจากที ่ได้รับสารสกัดเปลือกยางนา ที่ความเข้มข้น 6.25 - 200 μg/mL  
(*แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากกลุ่มควบคุมทางสถิติ p-value < 0.05) 
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3. การกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนในเซลล์ไฟโบรบลาส 

สารสกัดเปลือกยางนา ส่งผลกระตุ้นการสร้างคอลลา
เจนในเซลล์ไฟโบรบลาส เป็นไปตามความเข้มข้นท่ีเพ่ิมข้ึน ในช่วง
ความเข้มข้นสารสกัดเปลือกยางนา 6.25 - 100 μg/mL โดยท่ี
ความเข้มข้น 100 μg/mL ส่งผลให้เซลล์ไฟโบรบลาสมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 และสามารถกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนได้สูงสุดถึงร้อยละ 136.81 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  
(p-value < 0.05) เมื ่อเทียบกับกลุ ่มควบคุม ในขณะที่ความ
เข้มข้นเพิ ่มขึ ้น เป็น 200 μg/mL ของสารสกัดเปลือกยางนา 
พบว่าไม่สามารถกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ไฟโบรบลาส 
โดยมีจำนวนเซลล์ใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม ดังนั้นในช่วงความ
เข้มข้นสารสกัดเปลือกยางนา 6.25 - 100 μg/mL จึงถูกใช้ใน
การทดสอบผลต่อการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 

จากรูปที่ 1 และ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลร้อย
ละการอยู่รอดของเซลล์และการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใน

เซลล์ไฟโบรบลาส จากสารสกัดจากเปลือกยางนา (YN bark) ท่ี
ความเข้มข้นที่ 6.25-100 μg/mL พบว่าสารสกัดปลือกยางนาไม่
เป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาส (รูปที่ 1) และมีการกระตุ้นการสรา้ง
คอลลาเจนเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละมากกว่า 100 เมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม  เนื่องจากวิทยานิพนธ์ของสุพิชญา (2561) รายงาน
ว่าพบสารประกอบกลุ่มฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกยางนา เช่น 
สารแกลลิค (gallic acid) และ เรสเวอราทอล (resveratrol) 
(Kasiotis et al., 2013; Lephart et al., 2014) เป็นต้น ซึ่งเป็น
สารในกลุ่มต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และมีฤทธ์ิในการกระตุ้นการ
สร้างคอลลาเจน จากผลการทดลองทำให้ทราบศักยภาพของสาร
สกัดเปลือกยางนาสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
และเวชสำอางที่เกี่ยวข้องกับการชะลอวัย โดยเซลล์ไฟโบรบลาส
ในผิวหนังน่าจะหนึ่งในเป้าหมายในการออกฤทธิ์ของสารสกัด
เปลือกยางนาและสารสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
 

รูปท่ี 2 ปริมาณคอลลาเจนของเซลล์ไฟโบรบลาส โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากสารสกัดเปลือกยางนา ที่ความเข้มข้น  
6.25 - 100 μg/mL (*แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากกลุ่มควบคุมทางสถิติ p-value < 0.05) 

 

4. ผลของสารสก ัดเปล ือกยางนาต ่อพ ื ้นท ี ่รอยแผล ใน
แบบจำลองการศึกษา in vitro cell migration model 

ในการทดลองนี้ ซึ่งเป็นการจำลองการสมานแผลที่เกิด
การฉีกขาดของเนื้อเยื่อ ผลแสดงให้เห็นว่าสารสกัดเปลือกยางนา
ในช่วงความเข้มข้น 50 - 100 μg/mL สามารถกระตุ้นการแบ่งตัว
ของเซลล์ไฟโบรบลาส โดยส่งผลให้พ้ืนที่รอยแผลลดลง เมื่อเพ่ิม
ความเข้มข้นของสารสกัดเปลือกยางนามากขึ้น และการลดลง
ของรอยแผลมีขนาดเล็กลงในช่วงเวลา 12, 24, 48 ชั่วโมง เม่ือ

เปรียบเทียบกับพื้นที่ของรอยแผล ณ จุดเริ่มต้น และพบว่าเม่ือ
เวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง สารสกัดเปลือกยางนาที่ความเข้มข้น 50 
และ 100 μg/mL ทำให้พื้นที่ของรอยแผลลดลง ร้อยละ 59.50 
และ 71.35 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารสกัดเปลือกยางนา ท่ี
ความเข้มข้น 50 และ 100 μg/mL สามารถทำให้พื้นที่รอยแผล
ลดลงได้มากกว่าสารมาตรฐาน gallic acid ที ่ความเข้มข้น 5 
μg/mL (ทำให้พ ื ้นท ี ่รอยแผลลดลงร ้อยละ 64.53) อย่างมี
นัยสำคัญท่ี p-value < 0.05 
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Time (h) กลุ่มควบคุม (control) สารสกัดเปลือกยางนา 100 μg/mL Gallic acid 5 μg/mL 
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24 

   
 

รูปที่ 3 ผลของสารสกัดเปลือกยางนาที่ความเข้มข้น 50 - 100 μg/mL และสาร gallic acid 5 μg/mL ต่อพื้นที่รอยแผลเทียบกับ
กลุ่มควบคุม (control) ณ เวลา 12, 24, และ 48 h (*แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p-value < 0.05 เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม หรือ gallic acid (a) ณ จุดเวลาเดียวกัน) 

 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
จากรูปที ่ 1 และ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผล 

ร้อยละการอยู่รอดของเซลล์และการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
ในเซลล์ไฟโบรบลาส จากสารสกัดจากเปลือกยางนา (YN bark) 
โดยใช้ความเข้มข้นที่ 6.25-100 μg/mL พบว่าที ่ความเข้มข้น 
6.25-100 μg/mL สารสกัดปลือกยางนาไม่เป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบ

รบลาส คิดเป็นร้อยละมากกว่า 100 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 
(รูปที่ 1) และ มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร ้อยละมากกว่า 100 เม ื ่อเทียบกับกลุ ่มควบคุม เน ื ่องจาก
วิทยานิพนธ์ของสุพิชญา (2561) ได้ทำการควบคุมคุณภาพของ
สารสกัดเปลือกยางนาที่ใช้ในการศึกษานี้ ด้วยเทคนิคโครมาโต-
กราฟีสมรรถนะสูง รายงานว่าพบสารประกอบกลุ่มฟีนอลิก ท่ีเป็น
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สารหลักของสารสกัดเปลือกยางนา ได้แก่ กรดแกลลิค (gallic 
acid) และเรสเวอราทอล (resveratrol) เป็นต้น ซึ่งเป็นสารใน
กลุ ่มที ่มีฤทธิ ์ในการกระตุ ้นการสร้างคอลลาเจน (Phetporn-
paisan et al. , 2014, Kasiotis et al., 2013; Lephart et al., 
2014) ดังนั้นจากผลการทดลองพบว่าสารสกัดเปลือกยางนาที่
ความเข้มข้นในช่วง 6.25-200 μg/mL ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์
ผิวหนังไฟโบรบลาส ความเข้มข้น 6.25-100 μg/mL พบว่าสาร
สกัดเปลือกยางนามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการแบ่งตัวของ
เซลล์ไฟโบรบลาสและสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพ่ิมข้ึน 
เมื ่อเพิ ่มความเข้มข้นของสารสกัด โดย ณ ความเข้มข้น 100 
μg/mL มีฤทธิ ์กระตุ ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ ่มข ึ ้นอย่างมี
นัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (p-value < 0.05) ซ่ึง
น่าจะเกี่ยวข้องกับสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) 
ที่พบในสารสกัดเปลือกยางนา เช่น gallic acid ซึ่งมีรายงานฤทธ์ิ
ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น การต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน ฤทธ์ิ
ต้านการอักเสบ ฤทธ์ิต้านเชื้อรา ฤทธ์ิต้านมะเร็ง การต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดช ั ่น (Abdelwahed et al., 2007; You et al., 2010) 
และ gallic acid ยังเป็นสารออกฤทธิ์เกี่ยวกับการสมานแผลได้ 
(Yang et al., 2016) จากงานวิจัยของ Yang และคณะ (2016) 
ได้นำสารละลายกรดแกลลิคที่ความเข้มข้น 10 μM มาใช้เป็น
ตัวกระตุ้นการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ human fibroblast 
พบว่าเซลล์มีการเคลื่อนตัวปิดแผลได้ดี มากถึงร้อยละ 34 โดยมี
กลไกเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของการแบ่งตัวของเซลล์ไฟโบรบ
ลาส (fibroblast proliferation cell) และการกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจน (collagen synthesis) อีกทั้งการกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจน ส่งผลให้การหลั่ง cytokine ลดลง จึงทำให้ปริมาณ
ของเอ็นไซน์ MMPs ลดลง และทำให้ปริมาณคอลลาเจนเพิ่มข้ึน 
(Fisher et al., 2009) และในการเพิ ่มจำนวนการแบ่งตัวของ
เซลล์ไฟโบรบลาสส่งผลช่วยในการลดลงของบาดแผล (Yang et 
al., 2016) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองในการสมานแผล (in 
vitro) บาดแผลมีขนาดลดลง เมื ่อความเข้มข้นของสารสกัด
เปลือกยางนาเพิ่มขึ้นและเป็นที่น่าสังเกต ณ ความเข้มข้นสูง 200 
μg/mL ของสารสกัดยางนา ส่งผลทำให้ปริมาณเซลล์ไฟโบรบลาส
สูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมเพียงเล็กน้อย ซึ่งแตกต่างกับผลในการ
กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ของ
สารสกัดเปลือกยางนา ความเข้มข้น 100 μg/m ทั้งนี ้คาดว่า
น่าจะเกี่ยวข้องกับสารบางชนิดที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของ

สารสกัดเปลือกยางนา เช่น สาร gallic acid ที่มีรายงานว่ายับย้ัง
การเพ่ิมจำนวนของเซลล์ (Yang et al., 2016) 
 

สรุปผลการทดลอง 
 สารสกัดเปลือกยางมีฤทธิ์ทางเวชสำอาง ซึ่งเกี่ยวกับ
การชะลอวัย เนื่องจากผลการทดลองจะเห็นว่าสารสกัดเปลือก
ยางนาสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและสามารถกระตุ้น
การแบ่งเซลล์ไฟโบรบลาส ส่งผลให้เกิดการสมานแผลได้ดีข้ึน 
ดังนั้นงานวิจัยนี้ทำให้เห็นถึงคุณค่าของสารสกัดเปลือกยางนาใน
การนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ความ
งามได้ อย่างไรก็ตามยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมในสัตว์ทดลอง 
(in vivo) และในทางคลินิกในมนุษย์ (clinical trial) เพื่อยืนยัน
ความปลอดภัยและประสิทธิผลในการออกฤทธิ์ในลำดับต่อไป 
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