
 

 1038 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1039 

 

การศึกษาฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส  
และตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของผักพื้นบ้านอีสาน 

α- Glucosidase Inhibitory Activities and Phytochemical Screening  
of Northeast Indigenous Vegetables 

  

พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์1,   ชุติมา  สติปัญ2,   พิมพ์ใจ  พลศร2ี 
มาริสา  ปญัญา2 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส และตรวจสอบพฤกษเคมี
เบื้องต้นของผักพื้นบ้านอีสาน 19 ชนิด โดยสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล พบว่าสารสกัด ตูมแขก (Schinus 
terebinthifolius)  สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีที่สุด รองลงมาคือ  กระโดน (Careya 
sphaerica Roxb.)  ผักเม็ก (Syzygium gratum)  ผักแพว (Polygonum odoratum Lour.) และข่า (Alpinia 
galangal (L.) Willd.)  โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 41.16±0.074, 59.94±0.046, 63.52±0.011, 73.49±0.073 และ 
86.45±0.027 µg/mL   ตามล าดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน Acarbose ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 65.73±0.013 µg/mL 
ส่วนการศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดผักพื้นบ้านอีสาน พบว่า ผักพื้นบ้านส่วนใหญ่มีสารพฤกษเคมีต่าง ๆ คือ 
ฟลาโวนอยด์ เทอร์ปีนอยด์ แอนทราควิโนน และคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถน ามาต่อยอด
เพื่อพัฒนาผักพื้นบ้านทั้ง 5 ชนิด ส าหรับใช้ป้องกันหรือการรักษาโรคเบาหวานต่อไป 
ค าส าคัญ: เอนไซม์แอลฟากูลโคซิเดส, ผักพื้นบ้านอีสาน, โรคเบาหวาน 
 

Abstract  
 The research aims to study the effect of alpha-glucosidase inhibition. And preliminary 
examination of the phytochemicals from nineteen kinds of northeast indigenous vegetables. By 
extraction with ethanol solvent It was found that the extracts of the Schinus terebinthifolius were 
able to act as the best inhibitor of alpha-glucosidase. Followed by Careya sphaerica Roxb., 
Syzygium gratum, Polygonum odoratum Lour. and Alpinia galangal (L.) Willd. with the IC50 value of 
41.16 ± 0.074, 59.94 ± 0.046, 63.52 ± 0.011, 73.49 ± 0.073 and 86.45 ± 0.027 µg/mL respectively, 
compared with Acarbose IC50 value of 65.73 ± 0.013 (µg/mL). The preliminary study of the 
phytochemicals of northeast indigenous vegetable extract Various phytochemicals are found: 
flavonoids, terpenoids, anthaquinones and cardiac glycosides. From the above results, it can be 
used to further develop the 5 types of local vegetables to prevent or treat diabetes. 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  

เบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้เกิด
ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) และเป็นโรคเรื้อรังที่นับวันจะมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งในประชากรทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติรายงานว่าในปี พ.ศ.2560  มีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 
750 ล้านคน คาดว่าในปี พ.ศ.2588 จะเพิ่มขึ้นเป็น 950 ล้านคน (International Diabetes Federation, 2017) และ
จากข้อมูลระบบรายงาน HDC พบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี     
มีเพียงร้อยละ 23.13 ซึ่งหากผู้ป่วยควบคุมสภาวะของโรคได้ไม่ดีจะท าให้เกิดปัญหาภาวะแทรกซ้อนในร่างกายทั้ง
อวัยวะ ตา ไต หัวใจ สมอง หรือเท้า (วิไล วิชากร, 2561) ซึ่งหนึ่งในวิธีการลดระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
คือการท างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ที่เป็นเอนไซม์อยู่บริเวณผนังของล าไส้เล็ก ท าหน้าที่ที่ส าคัญในการช่วย
ย่อยแป้งและคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว  ด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอนไซม์ ดังนั้นการยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส ท าให้สามารถชะลอการดูดซึมน้ าตาลกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด และชะลอการเพิ่มของระดับน้ าตาล
ในกระแสเลือดได้ ยาในกลุ่มนี้มี 3 ชนิด คือ acarbose, voglibose และ miglitol แต่ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงต่อระบบ
ทางเดินอาหารของผู้ป่วย คือท าให้มีอาการท้องอืด ปวดท้องและคลื่นไส้ได้ (จุราพร พงศ์เวชรักษ์, 2552)  

ปัจจุบันจึงมีการน าเอาสมุนไพรและผักพื้นบ้านมารับประทาน เพื่อช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวาน เช่น ผักไซ (มะระขี้นก) ผักอีเลิด (ช้าพลู) กระเจี๊ยบเขียว และมีรายงานวิจัยยืนยันทั้งในระดับหลอดทดลอง
และคลินิก เป็นต้น  รวมถึงในวิถีชีวิตของคนอีสาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ยังคงมีการพึ่งพาธรรมชาติ โดยการนิยม
รับประทานอาหารที่จะต้องมีผักหลากหลายชนิดประกอบหรือเป็นเครื่องเคียง เช่น น้ าพริก ส้มต า หรืออาหารประเภท
แกงต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานถึงการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสและตรวจสอบ
พฤกษเคมีเบื้องต้นในผักพื้นบ้านอีสานมากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาดังกล่าว เพื่อเป็นการยืนยันถึง
ประสิทธิภาพของผักพื้นบ้านอีสาน สนับสนุนให้ผู้ป่วยหันมาบริโภคผักพื้นบ้านมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าหรับการป้องกันและดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานได้ในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดผักพื้นบ้านอีสาน  
 2. เพื่อตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของผักพื้นบ้านอีสาน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การเตรียมสารสกัด  
  ส ารวจผักพื้นบ้านในตลาดสดหนองบัว และตลาดสดดอนกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วง
เดือนธันวาคม 2561 พบผักพื้นบ้านทั้งหมด 19 ชนิด ดังตารางที่ 1 จากนั้นน าผักสดมาล้างท าความสะอาดหั่นเป็นชิ้น
เล็กๆ ผึ่งลมให้แห้งน ามาชั่งน้ าหนัก และบดให้ละเอียด  และชั่งผงผักพื้นบ้านปริมาณ 150 g สกัดสารด้วยการหมัก    
ใช้เอทานอลเป็นตัวท าละลาย ปริมาณ 200 mL ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 7 วันโดยสกัดซ้ าด้วยตัวท าละลายชนิดเดิม 1 ครั้ง  
จากนั้นระเหยตัวท าละลายอินทรีย์ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator)  ชั่งน้ าหนักที่ได้ในการ
สกัดเพื่อหาร้อยละของสารสกัด (% yield)  และเก็บสารสกัดหยาบในตู้เย็นอุณหภูมิ -20 ๐C จนกระทั่งใช้งาน 
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 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส (Bachhawat et al, 2011) 
   1. ละลายสารสกัดหยาบ 0.002 g ในตัวท าละลายไดเมทิลซัลฟอกไซด์ 1 mL และเจือจาง สารละลาย
ข้างต้นให้ได้สารละลายเข้มข้น 1000, 800, 600, 400, 200, 150, 100, 50, 30 และ 10 ug/mL  
 2 . ปิ เปตต์ ส ารละลายฟ อส เฟ ตบั ฟ เฟ อร์  ( 50  mM ที่  pH 6 .9  ) ป ริม าณ  50 µL เอน ไซม์              
แอลฟากลูโคซิเดส (0.57 unit/mL) ปริมาณ 50 µL และสารละลายสารสกัดหยาบข้างต้น (ความเข้มข้น 100, 80, 60, 
40, 20, 15, 10, 5, 3 และ 1 µg/mL) ปริมาณ 50 µL ลงใน 96-well plate วางไว้ที่อุณหภูมิ 37 ๐C เป็นเวลา 10 
นาที  
 3. เติมสารละลายพาราไนโตรฟีนิลแอลฟาดีกลูโคไพราโนไซด์ ความเข้มข้น 5 mM ปริมาณ 50 µL       
ซึ่งท าหน้าที่เป็นสารตั้งต้น ทิ้งให้เกิดปฏิกิริยา 20 นาทีที่อุณหภูมิ 37 ๐C  
 4. เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 1M ปริมาณ 50 µL เพื่อหยุดปฏิกิริยา  
 5. น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวขึ้น 405 นาโนเมตร โดยใช้เครื่องยูวีวิซิเบิลแอบซอร์บแบนซ์
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ไมโครเพลทรีดเดอร์ (UV/Vis absorbance spectrophotometer microplatereader)  
 6. การทดสอบของสารสกัดจะเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ซึ่งใช้สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ , เอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส , สารละลายพาราไนโตรฟีนิลแอลฟาดีกลูโคไพราโนไซด์ และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต        
และชุดควบคุมแบบ positive โดยใช้อะคาร์โบส (Acarbose) เป็นสารมาตรฐาน ซึ่งการทดสอบจะท าซ้ าสามครั้ง  
 7. การยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส แสดงในรูปร้อยละการยับยั้ง (% inhibition) ซึ่ง ค านวณได้จาก 
  % inhibition = 100 x (A control – A sample)/A control   
 A control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ไม่มีสารตัวอย่าง  
 A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่าง 
 การตรวจสอบพฤกษเบื้องต้นของสารสกัดผักพื้นบ้าน  (Prashant Tiwari, 2011) 
  การตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบเอทานอลจากผักพื้นบ้าน แบ่งการทดสอบสาร
ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ แอลคาลอยด์ แอนทราควิโนน ซาโปนิน แทนนิน เทอร์ปีนอยด์ คาร์ดิแอกไกลโคไซด์        
และฟลาโวนอยด์ ดังนี้   
 1. การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (Alkaloids) ชั่งสารสกัด 0.2 g ละลายด้วยสารละลายกรด ซัลฟิวลิก        
15 mL (2% H2SO4) น าไปอุ่น 2-3 นาที น าของเหลวไปหยดสารละลายดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff's reagent) 
เขย่า หากปรากฏตะกอนสีส้มแดง แสดงพบว่าแอลคาลอยด์   
 2. การตรวจสอบสารแอนทราควิโนน (Anthaquinones) ชั่งสารสกัด 0.2 g เติมสารละลาย 10% H2SO4 
ปริมาตร 1.0 mL เขย่า น าไปอุ่นบนเครื่องอังน้ า 5 นาที กรองส่วนที่ไม่ละลายออกแล้วปล่อยให้สารละลายเย็นลงที่
อุณหภูมิห้อง น าของเหลวที่ได้จากการกรอง (Filtrate) ไปเติมสารละลายแอมโมเนีย (10% NH3)   2-3 หยด ปริมาตร 
0.5 mL เขย่า หากปรากฏสารละลาย เป็นสีชมพูแดงเกิดขึ้น แสดงว่าพบแอนทราควิโนน   
 3. การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins) ใช้การทดสอบแบบการเกิดฟอง โดยชั่งสารสกัด 0.2 g เติมน้ า 
กลั่นปริมาตร 5 mL น าไปต้มให้เดือด กรองแล้วน า (filtrate) มาเติมน้ ากลั่น 2-3 mL เขย่าอย่างแรง หากปรากฎฟอง
เกิดขึ้นในหลอดทดลองแสดงว่าพบซาโปนิน   
 4. การตรวจสอบแทนนิน (Tannins) ชั่งสารสกัด 0.2 g เติมน้ ากลั่นปริมาตร 5 mL น าไปอุ่นบนเครื่องอัง
น้ า 5 นาที กรองส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้จากการกรอง เติมสารละลายเฟอริกคลอไรด์ (1%  FeCl3) 
จ านวน 2-3 หยด ลงไปในของเหลว ถ้าปรากฎสารละลายเป็น สีเขียวด าหรือน้ าเงินด า แสดงว่าพบแทนนิน   
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 5. การตรวจสอบเทอร์ปีนอยด์ (Terpenoids) ชั่งสารสกัด 0.2 g สกัดด้วยปิโตเลียมอีเทอร์ ครั้งละ        
3-4 mL 2-3 ครั้ง เติมคลอโรฟอร์ม ปริมาตร 2 mL เขย่ากรองส่วนที่ไม่ละลายออก น าของเหลวที่ได้จากการกรองค่อย 
ๆ เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (conc. H2SO4) ปริมาตร 0.5 mL ลงไป ถ้าปรากฎวงแหวนสีน้ าตาลตรงรอยต่อระหว่างชั้น
ของสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก แสดงว่าพบ เทอร์ปีนอยด์   
 6. การตรวจสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ (Cardiac glycosides) แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ตาม
โครงสร้างพื้นฐานของคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ คือ ส่วนสเตียรอยด์ ส่วนวงแหวนเล็กโทนไม่อิ่มตัวและส่วนน้ าตาลดีออกซี 
ท าได้ดังนี้ ชั่งสารสกัด 0.2 g สกัดสีออกด้วย ปิโตรเลียมอีเทอร์ 2-3 ครั้ง ละลายสารสกัดเอทานอล 80% ทดสอบส่วน  
สเตียรอยด์ด้วยการทดสอบลีเบอร์แมน (Liebermann test) โดยเติมกรดแกลเซียลแอซีติก (glacial acetic acid) 3 
หยดและกรดซัลฟิวลิกเข้มข้น 3 หยด ถ้าปรากฏสีน้ าเงินหรือสีน้ าเงินเขียว แสดงว่าพบสเตียรอยด์ ทดสอบส่วนวงแหวน
วงแล็กโทนไม่อิ่มตัวด้วนน้ ายาเคดเด (kedde reagent) จะให้สีม่วง และทดสอบส่วนน้ าตาลดีออกซี ด้วยการทดสอบ
เคลเลอด์ – คิเลียนิ (keller-kiliani test) ซึ่งประกอบด้วยกรดแกลเซียลแอซีติก – สารละลาย เฟอร์ริกคลอไรด์ – กรด
ซัลฟวิลิกเข้มข้น จะปรากฎวงแหวนสีน้ าตาลตรงรอยต่อระหว่างสารสกัดกับกรดซัลฟิวริก  
 7. การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ ชั่งสารสกัด 0.2 g ละลายด้วย 50% เอทานอล ปริมาตร 1.0 mL       
เขย่ากรองส่วนที่ไม่ละลายน้ าออก น าของเหลวที่ได้จากการกรองใส่ขวดแมกนีเซียม  ชิ้นเล็ก ๆ ลงไป 1 ชิ้นและหยด
กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (conc. HCL) จ านวน 5 หยดเขย่าแล้วน าไปอุ่น บนเครื่องอั่งน้ า 5 นาที ถ้าสารละลาย
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้ม แสดงว่าพบฟลาโวนอยด์ 
                  โดยสามารถแดงผลเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้ 

   -     หมายถึง ตรวจสอบไม่พบ 

     +     หมายถึง ตรวจสอบพบน้อย 

     ++   หมายถึง ตรวจสอบพบปานกลาง 

     +++ หมายถึง ตรวจสอบพบมาก 

 
สรุปผลการวิจัย  
 1.การหาร้อยละของสารสกัดหยาบ  
  การหาร้อยละของสารสกัดหยาบจากสารสกัดผักพื้นบ้าน 19 ชนิด พบว่า ติ้วแดง มี %yield สูงที่สุด เท่ากับ 
38.02 รองลงมา คือ แค แขยง อัญชัน ผักพาย ตูมแขก ติ้วขาว ดอกขจร กระเจียว กระเจี๊ยบแดง ช้ าพลู ผักอีล้ า ดอก
ข่า ผักเม็ก ดีปลากั้ง กระเจี๊ยบเขียว ผักแพว มะระขี้นก กระโดน ตามล าดับ ตามตารางที่ 1 

2.ผลการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส  
  ร้อยละการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของผักพื้นบ้าน 19 ชนิด  พบว่า กระโดน มีร้อยละการยับยั้งสูง
ที่ สุ ด  เท่ ากับ  83.41±0.033 µg/mL ที่ ความเข้มข้น  500 µg/mL และมีค่ าสู งกว่าสารมาตรฐาน acarbose 
(78.21±0.01 µg/mL) รองลงมา คือ ตูมแขก ผักแพว ผักเม็ก ดอกข่า ผักพาย กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเขียว ติ้วแดง 
กระเจียว อัญชัน ต้ิวขาว แค และดอกขจร ตามล าดับโดยมีค่าดังตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 ร้อยละการยับยัง้เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดหยาบผักพื้นบ้าน 
 

ชื่อผัก
พื้นบ้าน 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ส่วนที่
ใช้ 

% 
yield 

ร้อยละการ
ยับยั้ง (500 
µg/mL) 

กระเจี๊ยบ 
เขียว 

Abelmochus esculentus L. 
Moench 

MALVACEA ผล 11.28 13.54±0.026 

กระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa L. MALVACEA กลีบ
เลี้ยง 

17.87 18.85±0.032 

กระเจียว Curcuma sessilis Gage.  ZINGIBERACEAE ดอก 18.19 10.65±0.029 
กระโดน  Careya sphaerica Roxb. LECYTHIDACEAE ใบ 3.04 83.41±0.033 
ขจร Telosma cordata (Burm. f.) 

Merr. 
APOCYNACEAE ดอก 20.03 11.59±0.081 

แขยง Limnophila geoffrayi Bonati. SCORHULARIACEAE ใบ 9.78 NI 
ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGEBERACEAE ดอก 13.59 34.92±0.026 

 
ช้าพลู Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE ใบ 7.53 NI 
แค Sesbania grandiflora Desv FABACEAE ดอก 30.82 0.30±0.073 
ดีปลากั้ง Phlogacanthus pulcherrimus 

T.Anderson. 
ACANTHACEAE ใบ 11.81 NI 

ติ้วขาว Cratoxylum formosum (Jack) 
Dyer  

CLUSIACEAE ใบ 20.74 5.40±0.038 

ติ้วแดง Cratoxylum cochinchinense 
(Lour.) Bl.  

CLUSIACEAE ใบ 38.02 11.04±0.030 

ตูมแขก Schinus terebinthifolius Raddi ANACARDIACEAE ใบ 21.91 75.39±0.052 

ผักไซ Momordica charantia Linn. CUCURBITACEAE ใบ 6.09 NI 
ผักแพว Polygonum odoratum Lour. POLYGONACEAE ใบ 10.15 70.27±0.047 
ผักพาย Limnocharis flava (L.) 

Buchenau  
LIMNOCHARITACEAE ทั้งต้น 23.80 33.18±0.067 

ผักเม็ก Syzygium gratum (Wight) 
S.N.Mitra var. gratum 

MYRTCEAE ใบ 12.19
6 

47.82±0.065 

อีล่ า Adenanthera pavonina L.  MIMOSACEAE ใบ 13.95 NI 

อัญชัน Clitorea ternatea L. FABACEAE ดอก 23.94 10.09±0.073 
Acarbose     78.21±0.015 
NI = No inhibition 
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 3.การวิเคราะห์หาค่า IC50 ของสารสกัดผักพ้ืนบ้าน    
 จากผลการศึกษาทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์เอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดจากผักพื้นบ้านทั้ง 5 ชนิด 
ที่มีร้อยละการยับยั้งสูงสุด 5 อันดับแรก เมื่อน ามาค านวณหาค่า IC50 พบว่า ตูมแขก มีฤทธิ์ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสารสกัด
อื่นๆและสารมาตรฐาน Acarbose รองลงมา คือ กระโดน ผักเมก็ ผักแพว ข่า ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่า IC50 ของสารสกัดผักพื้นบ้านและ Acarbose 

ล าดับ สารสกัดสมุนไพร ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์เอลฟากลูโคซิเดส  (IC50) 

1                          ตูมแขก 41.16±0.074 

2                          กระโดน 59.94±0.046 

3                          ผักเม็ก 63.52±0.011 

4                          ผักแพว 73.49±0.073 

5                          ข่า 86.45±0.027 

6                          Acarbose 65.73±0.013 
  

 4.ผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตน้ของสารสกัดผักพื้นบ้าน  
  ผลการทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของผักพื้นบ้านอีสาน 14 ชนิด (ผักพื้นบ้าน 5 ชนิด คือ ช้าพลู ผักแขยง 
ดีปลากั้ง ผักไซ และผักอีล่ า ไม่ได้ทดสอบ เนื่องจากไม่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส) พบสารพฤกษเคมีที่
เหมือนกันแต่พบในปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ เทอร์ปีนอยด์ แอนทราควิโนน คาร์ดิแอกไกลโค
ไซม์ ส่วนซาโปนิน ตรวจไม่พบในสารสกัดผักพื้นบ้านทุกชนิด ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบพฤกษเคมี 
ล าดับ สารสกัด การทดสอบพฤกษเคมี 

อัลคา
ลอยด์ 

แทน
นิน 

ซา
โป
นิน 

ฟลาโวนอยด์ เทอร์
ปีนอยด์ 

แอน 
ทรา 

ควิโนน 

คาร์ดิแอก
ไกลโค
ไซม์ 

10% 
HCl 

5% 
KOH 

Magnesium 
ribbon 

1 กระเจี๊ยบเขียว - - - - - + + - + 
2 กระเจี๊ยบแดง - - - - + + + ++ + 
3 กระเจียว - - - - + + + - - 
4 กระโดน - + - + ++ +++ - - + 
5 ขจร - - - - + + - - + 
6 ข่า - - - - + + ++ - + 
7 แค - + - - + + + - + 
8 ติ้วขาว - - - - + + + + - 
9 ติ้วแดง - + - - ++ + + + - 
10 ตูมแขก - ++ - - + ++ + - ++ 
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ล าดับ สารสกัด การทดสอบพฤกษเคมี 
อัลคา
ลอยด์ 

แทน
นิน 

ซา
โป
นิน 

ฟลาโวนอยด์ เทอร์
ปีนอยด์ 

แอน 
ทรา 

ควิโนน 

คาร์ดิแอก
ไกลโค
ไซม์ 

10% 
HCl 

5% 
KOH 

Magnesium 
ribbon 

11 ผักแพว - - - - - ++ + - ++ 
12 ผักพาย + - - - - + ++ - + 
13 ผักเม็ก - + - + ++ + + - - 
14 อันชัน - - - - + ++ + - + 

หมายเหตุ     -     หมายถึง ตรวจสอบไม่พบ 

    +   หมายถึง ตรวจสอบพบน้อย 

    ++ หมายถึง ตรวจสอบพบปานกลาง 

    +++ หมายถึง ตรวจสอบพบมาก 

 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัย การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดผักพื้ นบ้าน อีสาน 19 ชนิด 
พบว่า มีผักพื้นบ้านอีสานอยู่ 14 ชนิด คือ กระเจียว กระโดน เม็ก ตูมแขก แพรว ขจร พราย ติ้วแดง กระเจี๊ยบแดง แค 
กระเจี๊ยบเขียว อัญชัน ข่า ติ้วขาว ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส โดยที่สารสกัดใบตูมแขกหรือใบมะตูมซาอุ  
มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสารสกัดอื่นๆและสารมาตรฐาน acarbose ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย
ของวรรณิศา ธนะโกสัย (2555)  พบว่า การแยกส่วนสกัดเมทานอลจากใบตูมแขกหรือใบมะตูมซาอุ สามารถแยกสาร
กลุ่ม hydrolysable tannin ได้  3 ชนิด คือ methyl gallate, β-glucogallin, 1,2,3,4,6 -pentagalloyl-o-β-D-
glucopyranoside หรือ PGG และ inositol ซึ่ง PGG สามารถยับยั้งมอลเทสและซูเครสได้สูงที่สุดที่ IC50 27.21 และ 
37.53 ไมโครโมล ตามล าดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dos Santos da Rocha P, et al (2019) พบว่า 
ใบตูมแขก มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ ซ่ึงใบของพืชชนิดนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเบาหวานของ
การแพทย์ดั้งเดิมของชาวบลาซิล แต่ในประเทศไทยพบรายงานการใช้ประโยชน์ในแถบภาคอีสาน คือรับประทานเป็น
ผักแกล้มลาบ ซึ่งเชื่อว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายได้ดี เนื่องจากมีกากใยอาหารสูง (รุ่งระวี เต็มศิริ
ฤกษ์กุล,2559) จากการศึกษาครั้งนี้นอกจากใบตูมแขกแล้ว ยังพบว่ามีผักพื้นบ้านอีกหลายชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสได้ดีแต่ยังไม่มีรายงานถึงการศึกษาฤทธิ์ดังกล่าว เช่น ผักกระโดน ผักเม็ก ผักแพว และดอกข่า โดย
ชาวอีสานนิยมน ายอดอ่อนหรือช่อดอกมารับประทานเป็นผักแกล้มกับอาหารประเภทอื่นๆ เช่น ลาบ ก้อย ขนมจีน 
หรือรับประทานกับน้ าพริก  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผักพื้นบ้านอีสานมีแนวโน้มที่สามารถพัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 ได้ จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสที่ผลิตจากยีสต์และใช้ Acarbose เป็นสาร
มาตรฐาน ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 65.73±0.013 (µg/mL) โดยที่มีค่าน้อยกว่าสารสกัดผักพื้นบ้าน คือ ตูมแขก และ
กระโดน อาจเป็นผลมาจาก Acarbose ที่เป็นยารักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ แต่ไม่สามารถยับยั้งการท างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ได้ 
(ปรีชา มูลสาร, 2548)  

การทดสอบพฤกษเคมีในผักพื้นบ้านอีสานพบว่า สารกลุ่มแทนนิน (tannin) จะมีมากในผักกระโดน ตูมแขก 
ผักเม็ก ติ้วแดง ซึ่งกลุ่มแทนนิน มักพบได้ในพืชรสเปรี้ยวฝาด ส่วนสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) พบในผัก
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พื้นบ้านอีสาน ทุกชนิดที่น ามาทดสอบ โดยเฉพาะจะพบมากในใบและยอดอ่อนของกระโดน ใบตูมแขก และผักแพว   
ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่จะพบว่า สารที่มีองค์ประกอบของกลุ่มฟลาโวนอยด์ มีความสามารถช่วยชะลอวัย 
ลดการอักเสบ ลดความดันโลหิต สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ โดยผ่านกลไกการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส 
เช่น การศึกษาแยกสารสกัดของใบมะรุม ได้สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 2 ชนิด คือ keampferol และ kaempferyl-3-O-

β-glucopyranoside โดยที่ keampferol ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสดีที่สุด (IC50 = 46.46 µM) 
โดยยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ได้ดีกว่า acarbose ถึง 10 เท่า (ภัทรวดี โตปรางกอบสิน, 2555) (รวินิภา ศรีมูล 
และคณะ,2561) ดังนั้นจากผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงประโยชน์ของผักพื้นบ้านอีสานที่สามารถลดระดับน้ าตาล
ในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2  โดยผ่านกลไกการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนหันมารับประทานผักพื้นบ้านอีสาน เพ่ือช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ 
(2) สามารถพัฒนาผักพื้นบ้านอีสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนใน

เบื้องต้นได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผักพื้นบ้านในท้องถิ่น   
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
(1) ควรศึกษาและแยกองค์ประกอบทางเคมีของผักพื้นบ้านอีสานที่มีฤทธ์ิที่ดีต่อไป 
(2) ควรศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านอีสานที่มีฤทธิ์ที่ดีต่อไป 
(3) ควรศึกษาในระดับคลินิกถึงประสทิธิภาพของผักพื้นบ้านอีสานในการรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2

ต่อไป  
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณศูนย์สมุนไพรและวิจัยยาไทย ของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ที่ให้ความอนุเคราะห์
อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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