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วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. ทราบลักษณะทางพฤกษศาสตร์และพฤกษเคมีที่สาคัญในข่อย
2. ทราบและเข้าใจฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลายของข่อย
3. เป็นแนวทางในการศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่อย
บทนา (Introduction)
ข่อย (Streblus asper Lour.) เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Moraceae ซึ่งข่อยถูกบรรจุอยู่ในตาราอายุรเวท
ของประเทศอิ น เดี ย พฤกษเคมี ห รื อ สารเคมี ที่ ส าคั ญ ในข่ อ ยประกอบไปด้ ว ยสารประเภทไกลโคไซด์
(glycosides) และสารประกอบฟี น อล (polyphenolic compounds) โดยสารประกอบทางเคมี เหล่ านี้ มี
รายงานว่าสามารถแสดงฤทธิ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อภาวะโรคต่างๆ ได้ ซึ่ง มีหลายการศึกษาพบว่าข่อยมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาที่หลากหลาย อาทิเช่น ฤทธิ์ต่อหัวใจ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านโปรโตซัว ฤทธิ์ป้องกันตับ ฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ต้านความจาบกพร่อง และฤทธิ์ต้าน
พาร์กินสัน เป็นต้น ดังนั้น ข่อยจึงเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษาประโยชน์และอาจพัฒนา
ต่อไปเพื่อใช้ในการป้องกันหรือรักษาภาวะโรคต่างๆ ในปัจจุบัน บทความนี้จึงเป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พฤกษเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และความเป็นพิษของข่อย เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (Botanical characteristics)
ข่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Streblus asper Lour. ชื่อสามัญ คือ Siamese rough bush หรือ Tooth
brush tree เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Moraceae สามารถพบพืชชนิดนี้ได้ในทวีปเอเชีย ได้แก่ ไทย อินเดีย ศรีลังกา
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และจีนตอนใต้ เป็นต้น ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นข่อยเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้
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ต้นขนาดกลาง ช่วงล่างลาต้นค่อนข้างตรง ส่วนช่วงปลายค่อยข้างคดงอ เปลือกลาต้นสีเทา หรือสีเทาแกมเขียว
ลักษณะของใบข่อย คือ ใบเรียงสลับ ใบเดี่ยว มีขนาดเล็กสีเขียว รูปวงรีแกมรูปไข่ โคนใบมนหรือแหลม ปลาย
ใบแหลม ขอบใบมีลักษณะคล้ายฟันเลื่อย ใบหนาหยาบทั้งสองด้าน ลักษณะของดอกข่อย คือ ดอกเพศผู้และ
ดอกเพศเมียอยู่ต่างช่อกัน ดอกเพศเมียสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเป็นกระจุกตามซอกใบและกิ่ง กลีบเลี้ยงมี 4
กลีบ คงอยู่จนดอกกลายเป็นผล ดอกเพศผู้สีเขียวอ่อนออกเป็นช่อ กลมเล็กๆ ตามกิ่งแต่ละช่อ เกสรเพศผู้มี 4
อัน ลักษณะของผลข่อย คือ ผลกลมหรือเป็น 2 พูมีขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ผิวเรียบ ผลอ่อนสีขาวหรือเทา
ผลสุกจะมีสีเหลือง เมล็ดแข็งกลม[1] ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข่อย[2]
พฤกษเคมี (Phytochemistry)
ข่อย เป็ น พืชที่อุดมไปด้วยสารประเภทไกลโคไซด์ (glycosides) ได้แก่ asperoside, strebloside,
kamloside, indroside, cannodimemoside, strophalloside, strophanolloside, 16-O-acetyl
glucogitomethoside, glucogitodimethoside, glucokamloside, sarmethoside แ ล ะ glucostrebloside[3] นอกจากนี้ ใบข่ อ ยยั งประกอบไปด้ ว ยสาร triterpenoid saponin[4] และ polyphenolic
compounds ได้แก่ gallic acid, isoquercetin, quercetin, rutin, catechin และ tannic acid[5] เป็นต้น
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น้ ามั น หอมระเหยที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ phytol, α-farnesene, trans-farnesyl acetate, caryophyllene และ
trans-trans-α-farnesene[6] โครงสร้างสารประกอบทางเคมีทสี่ าคัญในข่อย ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 โครงสร้างสารประกอบเคมีที่สาคัญในข่อย[3,7]
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (Pharmacological properties)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของข่อยมีการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง (in vitro) และในสิ่งมีชีวิต (in vivo) โดย
มีรายงานว่าข่อยมีฤทธิ์ทางเภสั ชวิทยาหลากหลาย ได้แก่ ฤทธิ์ต่อหัวใจ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านโปรโตซัว
ฤทธิ์ป้ องกัน ตับ ฤทธิ์ต้ านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านอนุ มูล อิ ส ระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์ ต้าน
ความจาบกพร่อง และฤทธิ์ต้านพาร์กินสัน เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวดังต่อไปนี้
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ฤทธิ์ต่อหัวใจ (Cardiotonic activity)
สารประเภ ท cardiac glycosides สามารถสกั ด ได้ จ ากรากข่ อ ย ได้ แ ก่ cardenolide และ
asperoside ซึ่งมีฤทธิ์ต่อหัวใจ[8] และมีการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกราก (root bark) ของ
ข่อย พบว่า สารสกัดข่อยมีฤทธิ์ในการกระตุ้นหัวใจแบบ inotropic effect ในหัวใจกบ (isolated frog heart)
และพบฤทธิ์ก ารหดเกร็ งกล้ ามเนื้ อ (spasmodic effect) ในกล้ า มเนื้ อ เรีย บของล าไส้ ก ระต่ าย (isolated
rabbit intestine) และในมดลูกของหนูตะเภา (guinea pig uterus) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางเภสัชวิทยา
ที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าข่อยมีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจ[9]
ฤทธิ์ต้านจุลชีพ (Antimicrobial activity)
มี ห ลายการศึ ก ษาที่ ร ายงานว่ าสารสกั ด ข่ อ ยมี ฤ ทธิ์ ในการต้ า นจุ ล ชี พ [10-12] ซึ่ ง ฤทธิ์ ในการฆ่ า เชื้ อ
แบคทีเรีย (bactericidal activity) สามารถพบได้ในสารสกัดใบข่อยที่สกัดด้วย 50% เอทานอล สารสกัดนี้มี
ฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Streptococcus โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเชื้อ S. mutans ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุ
แต่ส ารสกัดนี้ ไม่แสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus coagulase, Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae,
Enterobacter, Burkholderia pseudomallei และ Candida albicans เป็นต้น[10]
ฤทธิ์ต้านโปรโตซัว (Antiprotozoal activity)
การศึกษาฤทธิ์ต้านมาลาเรียของสารสกัดจากเปลือกต้นข่อยโดยการฉีดเข้าทางช่องท้องหนู พบว่า
สารสกั ด ข่ อ ยสามารถกระตุ้ น ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ให้ มี ก ารต่ อ ต้ า นเชื้ อ Plasmodium berghei ในหนู ไ ด้ [13]
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานว่ า สารสกั ด จากเปลื อ กต้ น ข่ อ ยมี ฤ ทธิ์ ในการต้ า น เชื้ อ พยาธิ ฟิ ล าเรี ย โดยมี ฤ ทธิ์
macrofilaricidal activity ต่ อ เชื้ อ Litomosoides carinii และ Brugia malayi ในหนู ได้ [14] แต่ อ ย่ า งไรก็
ตาม การศึ ก ษาใน

in vitro ของสารสกั ด ใบข่ อ ยที่ ส กั ด ด้ ว ยน้ าที่ ค วามเข้ ม ข้ น 5, 50, 500 และ1000

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าไม่มีฤทธิ์ antitrypanosomal activity[15]
ฤทธิ์ต้านไวรัสตับอักเสบชนิดบี (Anti-hepatitis B virus activity)
การศึ ก ษาฤทธิ์ ข องสารกลุ่ ม ลิ ก แนน (lignans) ที่ ส กั ด ได้ จ ากเปลื อ กต้ น [16] และราก [17,18] ได้ แ ก่
(7'R,8'S,7″R,8″S)-erythro-Strebluslignanol G, 9-β-xylopyranosyl-isolariciresinol แ ล ะ magnolol
ของข่อย พบว่า สารดังกล่าวสามารถยับยั้งการจาลองดีเอ็นเอ (DNA replication) ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ
ชนิดบี (HBV) ใน HBV transfected HepG2.2.15 cell line ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิต[16-18]
ิ
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ฤทธิ์ป้องกันตับ (Hepatoprotective activity)
การศึกษาฤทธิ์ต่อการป้องกันตับของสารสกัดข่อย พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบข่อยจากการสกัดด้วย
เมทานอล สามารถลดระดับสารชีวเคมีในเลือด (Serum biochemical parameters) ได้แก่ transaminases,
phosphatase และ total bilirubin ให้อยู่ในช่วงปกติได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม ที่ได้รับ
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (toxin control groups)[19]
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory activity)
การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกั ด ใบข่อยด้วยเอทานอลที่ ความเข้มข้น 125, 250 และ 500
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สามารถยับยั้งการบวมของอุ้งเท้าหนูพันธุ์ Sprague Dawley ได้โดยขึ้นกับขนาดยาอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้ง เอ็นไซม์ cyclooxygenase (COX)-2 และ inducible nitric
oxide synthase (iNOS) ใน RAW 264.7 cells (macrophage cell line) ที่ถูกเหนี่ยวนาให้เกิดการอักเสบ
ด้วยสาร lipopolysaccharides (LPS) อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สารสกัดข่อยไม่มีผลต่อการยับยั้ง COX-1[20]
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity)
การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระใน in vitro โดยใช้ วิ ธี DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)
assay พบว่า สารสกัดใบข่อยมี ฤทธิ์ต้านอนุ มูล อิส ระ โดยมี คุณ สมบั ติเป็ น ตัวจับ สารอนุ มูล อิ ส ระ (radical
scavenging activity)[5,21] และพบว่าสารสกัดจากใบข่อยในความเข้มข้น 200, 600 และ 1000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร สามารถลดการเกิดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ (intracellular reactive oxygen species; ROS) ใน
เซลล์เพาะเลี้ยงชนิด SK-N-SH human neuroblastoma cells ที่ถูกเหนี่ยวนาให้มีการสร้างอนุมูลอิสระด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิต[5]ิ
การศึกษาใน in vivo ที่เหนี่ยวนาให้เกิดอนุมูลอิสระด้วยคาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl4) ซึ่งคาร์บอน
เตตระคลอไรด์ทาให้ระดับ reduced glutathione (GSH) และ catalase (CAT) ในตับลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดข่อยขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สามารถเพิ่มระดับ GSH และ CAT ในตับได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ [19] นอกจากนี้มีการศึกษา พบว่า สาร
สกั ด จากเปลื อกข่ อ ย ขนาด 200 และ 400 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ กิโลกรัม สามารถเพิ่ ม การท างานของเอ็ น ไซม์ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระ ได้แก่ GSH, CAT, SOD (Superoxide dismutase) และสามารถลด
การเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน lipid peroxidation ในเนื้องอกที่ตับและไตของหนูพันธุ์ Swiss albino ได้[22]
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ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Anticancer activity)
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง พบว่า น้ามันหอมระเหยที่สกัดจากใบข่อยแสดงฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้
อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยการทดสอบความเป็ น พิ ษ ต่ อเซลล์ (cytotoxicity) ในเซลล์ P388 (mouse
lymphocytic leukemia)[6]
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง ของสาร strebloside และ mansonin ซึ่งแยกได้จากสารสกัด เมทานอล
และไดคลอโรมีเทนจากเปลือกข่อย เพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง พบว่า สารทั้งสองชนิดแสดงฤทธิ์
ในการต้านมะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด KB ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ [23] นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบว่า
สาร (+)-strebloside ที่ ส กั ด ได้ จ ากเปลื อ กข่ อ ย สามารถยับ ยั้งการเจริญ เติ บ โตของเซลล์ ม ะเร็งรังไข่ ช นิ ด
ร้ายแรงได้ ผลการศึกษายังพบอีกว่าสารนี้สามารถยับยั้งระยะ G2 ในวงจรเซลล์ และสามารถเหนี่ยวให้เกิดการ
ตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งผ่านกลไกที่ (+)-Strebloside สามารถควบคุมการแสดงออกของ
p53 ผ่ า น ท างการกระตุ้ น ERK pathway และยั บ ยั้ ง NF-κB ใน human ovarian cancer cells[24]
การศึกษาที่มีการเหนี่ยวนาให้เกิดมะเร็งในช่องท้องหนู พบว่า สาร (+)-Strebloside ขนาด 5-30 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในหนู NCr nu/nu mice ได้[25]
การศึกษาสารสกัดจากเปลือกข่อยในขนาด 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ยังพบว่าสามารถลด
ข น า ด แ ล ะ น้ า ห นั ก ข อ งก้ อ น ม ะ เร็ งช นิ ด Ehrlich ascites carcinoma[26] แ ล ะ Dalton's ascitic
lymphoma[22] ในหนูพันธุ์ Swiss albino ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิต[22,26]
ิ
ฤทธิ์ต้านเบาหวาน (Anti-diabetic activity)
การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นเบาหวานของสารสกั ด ข่ อ ยในหนู ที่ ถู ก เหนี่ ย วน าให้ เกิ ด เบาหวานโดยสาร
streptozotocin พบว่า alpha-amyrin acetate ที่สกัดจากเปลือกต้นข่อยแสดงฤทธิ์ลดระดับน้าตาลในเลือด
(glucose lowering effect) ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวาน ส่วนสารสกัดจากเปลือกต้นข่อยที่สกัดด้วย
ปิ โตรเลี ย มอี เทอร์ (petroleum ether) สามารถท าให้ ระดั บ น้ าตาลอยู่ ในช่ว งปกติ (normalized bloodglucose levels) ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ streptozotocin เดี่ยวๆ[27]
ฤทธิ์ต้านความจาบกพร่อง (Anti-cognitive impairment activity)
มี ร ายงานว่ า ข่ อ ยมี คุ ณ สมบั ติ ในการยั บ ยั้ งเอ็ น ไซม์ acetylcholinesterase (AChE)[28] เนื่ อ งจาก
เอ็ น ไซม์ AChE ท าหน้ า ที่ ใ นการท าลายสารสื่ อ ประสาทที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ แ ละความจ า นั่ น คื อ
acetylcholine (ACh) ดังนั้นหากข่อยมีคุณสมบัติในการยับยั้งเอ็นไซม์ดังกล่าวก็อาจจะส่งผลดีต่อความจาได้
โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่อยต่อความจา พบว่า สารสกัดใบข่อยสามารถต้านการ
เรีย นรู้และความจ าบกพร่ องในหนู ที่ ถูกเหนี่ยวน าด้ว ยสาร scopolamine ได้อย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ [29]
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นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารสกัดใบข่อยสามารถลดการทางานของเอ็นไซม์ AChE ในสมองหนูที่ถูกเหนี่ยวนา
ให้มีอาการคล้ายโรคอัลไซเมอร์ได้[30]
ฤทธิ์ต้านโรคพาร์กินสัน (Anti-Parkinson activity)
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่อยต่อโรคพาร์กินสันในสัตว์ทดลอง พบว่า สารสกัดใบข่อยสามารถต้าน
อาการที่มีความบกพร่องของการเคลื่อนไหว (motor dysfunctions) ในหนูพันธุ์ C57BL/6 ที่ถูกเหนี่ยวนาให้
เกิดอาการคล้ายโรคพาร์กินสันได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับสาร MPTP (1-methyl-4phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) ซึง่ MPTP เป็นสารพิษที่เหนี่ยวนาให้เกิดอาการคล้ายโรคพาร์กินสัน[5]
ความเป็นพิษ (Toxicity)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดข่อยด้วยเมทานอลและปิโตรเลียมอีเทอร์ โดยประเมินจาก ความ
เข้มข้นที่ทาให้กุ้งทะเลตายร้อยละ 50 (LC50) ใน brine shrimps model พบว่าสารสกัดข่อยจากเมทานอลมี
ความเป็ น พิ ษ อย่ างอ่อ น (weakly toxic) ส่ ว นสารสกั ดข่อ ยจากปิ โตรเลี ยมอีเทอร์ ไม่มี ความเป็ น พิ ษ (non
toxic) นอกจากนี้ ยั งมี การศึก ษาความเป็ น พิ ษ ฉับ พลั น (acute toxicity) และพิ ษ กึ่ งเรื้อ รัง (sub-chronic
toxicity) ของสารสกั ด ข่ อ ยในหนู พั น ธุ์ Swiss albino โดยมี ก ารประเมิ น biochemical และ histopathological parameters ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดข่อยจากทั้ งเมทานอลและปิโตรเลี ยมอีเทอร์ ไม่มี
ความเป็นพิษ[31]
สรุป (Conclusion)
ข่อย เป็นพืชสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยสารประกอบเคมี หลายชนิด อาทิเช่น สารประเภทไกลโคไซด์
(glycosides) สารประกอบฟีนอล (polyphenolic compounds) และน้ามันหอมระเหย (essential oils) ที่
สามารถแสดงฤทธิ์ท างเภสั ช วิท ยาที่ ห ลากหลาย ซึ่งในแต่ ล ะส่ ว นของข่ อย ได้ แก่ ราก เปลื อกต้น หรือใบ
ประกอบไปด้วยสารสาคัญในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ปัจจุบันมีการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของข่อยทั้ง
ในหลอดทดลอง เซลล์เพาะเลี้ยง และสัตว์ทดลอง แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาฤทธิ์ของข่อยในทางคลินิกยังมีไม่
มากนัก และจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของข่อยที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ ซึ่งมีรายงานว่าทั้งการเกิดอนุมูลอิสระและการอักเสบนี้สัมพันธ์กับการเกิดพยาธิสภาพของโรคต่างๆ
มากมาย ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่อยเพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกัน
หรือรักษาโรคต่างๆ ต่อไป
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