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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี ้ไดศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดใบดีปลากั้งที่สกัดดวยตัวทำ

ละลายที่แตกตางกันไดแก 50% ethanol (PPHE), 80% ethanol (PPE) และน้ำ ซึ่งเตรียมโดยใชเครื่อง Water bath (PPWB) และ

เครื่อง Ultrasonic bath (PPSO) ผลการศึกษาพบวา สารสกัด PPHE มีปริมาณฟนอลิกรวมและฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด เทากับ

16.36±0.45 mg gallic acid equivalence / gram Extract และ10.82±0.54 mg quercetin equivalence / gram Extract 

ตามลำดับ และยังมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระไดดีที่สดุ เมื่อทดสอบดวย ABTS assay มีคา IC50 เทากับ 0.63±0.04 mg/mL 

สวนสารสกัด PPE เมื ่อทดสอบดวยวิธี FRAP assay และ DPPH assay พบวา มีความสามารถรีดิวซสารอนุมูลอิสระที ่ด ีที ่สุด 

23.61±0.54 mg Trolox equivalence /gram Extract และ IC50เทากับ 4.60±0.20 mg/mL ตามลำดับ แตมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระได

นอยกวา Ascorbic acid และ Trolox สำหรับสารสกัดน้ำ PPSO และ PPWB สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโค- 

ซิเดสไดดีที่สุด มีคา IC50 เทากับ 0.24±0.00 และ 0.32±0.08 mg/mL ตามลำดับ และสามารถยับยั้งไดดีกวา Acarbose ซึ่งมีคา IC50 

เทากับ 1.05±0.11 mg/mL ผลจากการทดลองในครั้งนี้ ชี้ใหเห็นวา สารสกัดใบดีปลากั้งที่สกัดดวยเอทานอล 50% และ 80% มีฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระไดด ีขณะที่สารสกัดดวยน้ำโดยเฉพาะการตมดวยเครื่อง Ultrasonic มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโค- 

ซิเดสดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยและการนำสารสกัดไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรศึกษาสารสําคัญในการออกฤทธิ์

ดังกลาว รวมท้ังกลไกอื่นๆ ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด และพัฒนาเปนยารักษาหวานตอไป 
 

ABSTRACT 

This study was aimed to determined antioxidant and α-glucosidase inhibitory activities of leaf extracts from 

Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson. The extracts were prepared by using different solvents ( 50% ethanol 

(PPHE), 80% ethanol (PPE) and water extracts using water bath (PPWB) and sonicator bath (PPSO), to enhance 

solubility. The results revealed that PPHE had the highest total phenolic and total flavonoid contents of 16.36±0.45 

mg gallic acid equivalence /gram Extract and 10.82±0.54 mg quercetin equivalence / gram Extract, respectively. 
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PPHE also showed the highest antioxidant capacity by ABTS assay with IC50= 0.63±0.04 mg/mL. PPE had the highest 

antioxidant capacity by FRAP and DPPH assay with FRAP values of 23.61±0.54 mg Trolox equivalence /gram Extract 

and and IC50 = 4.60±0.20 mg/mL, respectively. However, its free radical scavenging activity was less than the 

standard controls, ascorbic acid and Trolox. According to the α-glucosidase inhibitory activity study, the aqueous 

extracts; PPSO and PPWB exerted more potent activity to inhibit α-glucosidase emzyme with IC50 = 0.24±0.00 and 

0.32±0.08 mg/mL, respectively compared to standard control, acarbose (1.05±0.11 mg/mL) . These results indicate 

that the ethanolic extracts; 50% ethanol (PPHE) and 80% ethanol (PPE) possess the highest effect on antioxidant 

activity. The aqueous extract using sonicator bath provided the most potent inhibiotory activity to against α-

glucosidase enzyme. For the effectiveness and safety application of the extracts, further investigation on their 

chemical constituents, active compounds, mechanisms of action on hypoglycemic activity, and toxiciological study 

should be carried out for further development to anti-diabetic drug. 
 

คำสำคัญ: ดีปลากั้ง  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ  เอนไซมแอลฟากลูโคซเิดส  ฟนอลกิรวม  ฟลาโวนอยดรวม 

Keywords: Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson, Antioxidant, α-Glucosidase, Total phenolic contents,  

               Total flavonoid contents 
 

บทนำ 

 ด ี ปลาก ั ้ ง  หร ื อด ีปลาช อน  ด ี  (Phlogacanthus 

pulcherrimus T. Anderson) ช ื ่ อ พ  อ ง  Cystacanthus 

pulcherrimus C. B. Clarke อยูในวงศ Acanthaceae ดีปลากั้ง

จัด เปนไมพุมสูง 50-150 ซม. ลำตน ตั้งตรง ใบ เดี่ยว เรียงตรง

ขาม แผนใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 8-16 ซม. กวาง 3-5 ซม. 

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ กานใบ ยาว 1-3 

ซม. ชอดอก แบบชอเชิงลด ออกที่ปลายยอด ดอก สมบูรณเพศ 

กลีบเลี้ยง มีสีเขียว รูประฆัง ยาว 5 มม. กลีบดอก สีมวงอมแดง 

เชื่อมกันเปนรูปคนโท สวนหลอดกลีบพองออกดานเดียว สวน

ปลายแยกเปน 5 แฉก ผล แบบแคปซูล ยาว 2.5-3.5 ซม.เมื่อแหง

แตก เมล ็ดเก ิดท ี ่ช วงปลายของผล ม ีก านตะขอด ีดเมล็ด 

(jaculator) ดอกดีปลากั้ง ออกดอกเปนชอที่ปลายยอด (นันทวัน 

และคณะ, 2541) เปนผักพื้นบานในแถมลุมน้ำโขง หมอพื้นบาน 

ไดมีการนำสมุนไพรดีปลากั้งทั้งตนมาประกอบเปนยาตำรับ ใน

รูปแบบยาตม ใหแกผูปวยเบาหวาน สรรพคุณตามตำรายาไทย ใช

เปนยาขับปสสาวะ บำรุงรางกาย ยอด และใบออน มีรสขม ใช

ร ับประทานเปนผัก (ปรีชา และคณะ, 2540) ใบดีปลากั ้งมี

ปริมาณสารอาหารและแรธาตุหลายชนิดไดแก โปรตีน ไขมัน เสน

ใย แคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม โครเมียม และ

เหล็ก (Jongrungruangchok et al., 2014) ใบดีปลากั ้ง พบวา  

มีสารพฤษเคม ีเบ ื ้องต น เช น คาร โบไฮเดรต อ ัลคาลอยด 

สารประกอบฟนอลิก คูมาริน และอาจเปน ไตรเทอรพีน ไดเทอร-

พีน หรือ สเตอรอล และจากการศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของ

สารสกัดเมทานอลจากใบดีปลากั้ง พบวา มีปริมาณฟนอลิกรวม 

เทากับ 27.55 ± 0.90 mgGAE/g นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระเมื ่อทดสอบดวยวิธี DPPH และ ABTS เทากับ 24.02 ± 

1.59 แ ล ะ 33.42±3.10 mgTEAC/gextract ต า ม ล ำ ดั บ 

(Lordkhem et al., 2015) 

การศ ึ กษาฤทธ ิ ์ ต านอน ุม ู ลอ ิสระ  และปร ิมาณ 

ฟนอลิกรวมของสารสกัดหยาบจากใบดีปลากั้งที่สกัดดวยตัวทำ

ละลายที่แตกตางกันไดแก ไดคลอโรมีเธน (DE) เอทธิล อะซีเตท 

(EE) เอ็น-บิวทานอล (BE) และน้ำ (AE) พบวา สารสกัดที ่มี

ปร ิมาณฟนอลรวมมากที ่ส ุด คือ EE 55.05±3.40 mgGAE/g 

extract เมื่อทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวา 

สารสก ั ด  DE ท ี ่ ค วาม เข  มข น  >2000 µg/ml ม ีค  า  IC50= 

8.25±1.07 mgTEAC/g extract มีความสามารถตานอนุมูลอสิระ

ไดดีที่สุด แตเมื่อทดสอบดวยวิธี ABTS พบวา DE มีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระมากที่สุด ที่ความเขมขน >2000 µg/ml มีคา IC50= 

15.45 ±1.76 mgTEAC/g extract ( Poeaim et al., 2016) 

อนุมูลอิสระ เปนปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเซลลรางกาย

เกิดความเสียหาย เชน โรคเบาหวาน เมื่อระดับน้ำตาลในเลือด

สูงขึ้นจะเหนี่ยวนำใหเกิดปฏิกิริยาไกลเคชัน่ระหวางหมูคารบอนิล

ในโครงสรางน้ำตาลรีดิวซ และหมูอะมิโนในโครงสรางโปรตีน เกิด
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางจนกระทั่งใหผลิตภัณฑสุดทายที่ในรูป

ของสาร advanced glycation endproducts (AGEs) ซึ ่งเปน

สารพิษ และกอใหเกิดการเสื่อมสภาพของเซลลภายในรางกาย 

สงผลใหการทำงานของอวัยวะมีประสิทธิภาพนอยลง เกิดโรค

แทรกซอนในผูปวยเบาหวาน (กิตติพัฒน และปานทิพย, 2560; 

ทินกร และคณะ, 2556) 

 โรคเบาหวานทางการแพทยแผนไทย เกิดจากความ

รอนหรือไฟธาตุในรางกายเปนเหตุ และเหนี่ยวนำใหธาตุอื่นๆเกิด

ความผิดปกติ ซึ่งความผิดปกติของธาตุนี้จะกำเริบ หยอน หรือ

พิการ ขึ้นอยูกับปจจัยเสริม หากผูปวยไมสามารถคุมการเกิดโรค

หรือการดำเนินโรคได เมื ่อถึงจุดจบธาตุไฟจะเกิดความเสื ่อม 

หยอน หรือพิการ จะแสดงอาการของธาตุน้ำที่กำเริบขึ้น สงผลให

ธาตุลม และธาตุไฟออนลงเรื่อยๆ ทำใหธาตุดินถูกกระทบและเสีย

สมดุล จนทำใหธาตุแตกได (ภริตา และคณะ, 2559) ในสวน

ทางการแพทยแผนปจจุบัน มีปจจัยหลายอยางที ่กอใหเ กิด

โรคเบาหวานหรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ ่งเอนไซมแอลฟา

กลูโคสิเดสเปนเอนไซมหนึ ่งท่ีเปนปจจัยที ่สำคัญในการเกิด

โรคเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โดยเปนเอนไซมที่พบ

บริเวณผนังของลำไสเล็ก มีหนาที่ยอยแปงและคารโบไฮเดรตให

เปนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว การยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟา

กลูโคสิเดส จะชวยทำใหมีปริมาณน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวลดลง 

ปริมาณน้ำตาลท่ีจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดนอยลง ในที่สุด คือ 

ทำใหมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง (วิมลพรรณ และคณะ, 2553)  

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาฤทธิ ์ตานอนุมูลอิสระ

และฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสของสาร

สกัดของใบดีปลากั้งที่สกัดดวยตัวทำละลายที่แตกตางกันไดแก 

50% ethanol; hydroethanol (PPHE)  80% ethanol (PPE) 

และน้ำ สำหรับสารสกัดน้ำสกัดโดยใชเครื ่อง Water bath 

(PPWB) และเครื ่อง Ultrasonic bath (PPSO) การศึกษากอน

หนานีพ้บวาเปนการศึกษาสารสกัดใบดีปลากั้งในตัวทำละลายที่มี

ขั ้วมากไปหาที่มีขั้วนอย การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ

การนใชตามภูมิปญญาของแพทยพื้นบาน ที่นำมาทำเปนยาตม

ใหกับผูปวยโรคเบาหวานรับประทาน ขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้ง

นี้ นับวาเปนประโยชนตอผู ปวยโรคเบาหวาน และบุคลากร

ทางการแพทยและการสาธารณสุข ทั้งยงัเปนทางเลือกหนึ่งในการ

นำเอาสมุนไพรดีปลากั้งมาใชในการรักษาโรคเบาหวานโดยตรง 

หรือใชรวมกับยาแผนปจจุบันไดอยางมีประสิทธภิาพ  

วิธีการดำเนินการวิจัย 

แหลงที่มาของตัวอยางพืช 

 พืชที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมุนไพรดีปลากั้ง สวน

ของพืชที ่ใช คือ ใบ เก็บใบพืชมาจากแปลงปลูกพืชสมุนไพร

ต ั วอย  าง  กล ุ  มงานแพทย แผนไทยและแพทย ทางเล ือก 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน อำเภอสวางแดนดิน 

จ ังหว ัดสกลนคร เก็บเม ื ่อว ันที ่  10 ม ิถ ุนายน 2561 ตรวจ

เอกล ั กษณ พ ืช โดยผ ู  เ ชี่ ย วชาญจากคณะแพทยศาสตร  

มหาว ิทยาล ัยมหาสารคาม ต ัวอย างพรรณไมแหง (MED-

PP0001/PN) เก ็บ ไว ที่ คณะแพทยศาสตร   มหาว ิทยาลัย

มหาสารคาม เลือกใบดีปลากั ้งเฉพาะใบเพสลาด ท่ีลักษณะ

สมบูรณ ปราศจากโรคและแมลง นำมาลางทำความสะอาด หั่น

เปนชิ้นเล็ก ๆ อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแหง จากนั้น

บดจนเปนผงละเอียด เก็บใสภาชนะที่แหงและปดสนิท แลวนำไป

เก็บไวในตูควบคุมความชื้น 

การเตรียมสารสกัดน้ำ (PPWB และPPSO) 

นำผงใบดีปลากั้ง ตมกับน้ำกลั่น ในอัตราสวน 1:10 ตม

เปนเวลา 60 นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ตมดวยเครื่อง 

Water Bath (PPWB) แล ะ เ ค ร ื ่ อ ง  Ultrasonic bath (PPSO) 

คลื่นความถี่ 53 kHz ทำการตมซ้ำอีกสองครั้ง จากนั้นกรองดวย

กระดาษกรอง นำสารที่ไดจากการกรองไปทำแหงดวยเครื ่อง 

Freeze dryer แลวเก็บในภาชนะปดสนิทและทึบแสง ที่อุณหภูมิ

ประมาณ -20 องศาเซลเซียส 

การเตรียมสารสกัด 50% Ethanol (PPHE) 

นำผงใบดีปลากั้งไปหมักดวย 50% Ethanol โดยใชผง

ใบดีปลากั้ง : 50% Ethanol ในอัตราสวน 1 : 4 หมักทิ้งไวเปน

เวลา 7 วัน จากนั้นนำมากรองดวยกระดาษกรอง นำสวนที่กรอง

ไดไประเหยโดยใชเครื่อง Rotary evaporator ตามดวยการทำให

แหงดวยเครื่อง Freeze dryer แลวเก็บในภาชนะปดสนิทและทึบ

แสง ที่อุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส 

การเตรียมสารสกัด 80% Ethanol (PPE) 

นำผงใบดีปลากั้งไปหมักดวย 80% Ethanol โดยใชผง

ใบดีปลากั้ง : 80% Ethanol ในอัตราสวน 1 : 4 หมักทิ้งไวเปน

เวลา 7 วัน จากนั้นนำมากรองดวยกระดาษกรอง นำสวนที่กรอง

ไดไประเหยโดยใชเครื่อง Rotary evaporator ตามดวยการทำให

แหงดวยเครื่อง Freeze dryer แลวเก็บในภาชนะปดสนิทและทึบ

แสง ที่อุณหภูมิประมาณ -20 องศาเซลเซียส 
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การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดรวม 

หาปริมาณฟลาโวนอยดรวม โดยประยุกตตามวิธีของ 

Zhishen et al.(1999) กลาวคือ เตรียมสารสกัดของแตละตัวทำ

ละลายที ่ความเขมขน 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จำนวน 100 

ไมโครลิตร จากนั้นเติม 2.5 % Na2NO3 ปริมาตร 400 ไมโครลติร 

เขยาใหเขากัน ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 5 นาที แลวเติม 

10% AlCl3 ปริมาตร 500 ไมโครลิตร เขยาใหเขากันและทิ้งไวท่ี

อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที เติมน้ำกลั่น ปริมาตร 2,000 

ไมโครลิตร แลวนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงที ่ 415 นาโนเมตร  

นำคาที่ไดเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน Quercetin รายงานคา

มีหนวยเปน mg quercetin equivalence/gram Extract 

การหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 

ดัดแปลงจากวิธีการของ Singleton et al. (1999) โดย

เตรียมสารสกัดของแตละตัวทำละลายที ่ความเขมขน 0.125 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จำนวน 100 ไมโครลิตร เติมสารละลาย 

Folin–Ciocalteu ความเขมขน 0.2 N ปริมาตร 500 ไมโครลิตร 

เขยาและทิ ้งไวที ่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 นาที จากนั ้นเติม

สารละลายโซเดียมคาบอเนตความเขมขน 7.5 % w/v ปริมาตร 

400 ไมโครลิตร เขยาและทิ้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 30 นาที 

แลวนำไปวัดคาการดูดกลืนแสง ที่ 765 นาโนเมตร นำคาที่ไดไป

เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน Gallic acid รายงานคามีหนวย

เปน mg gallic acid equivalence /gram Extract 

การวัดความสามารถของสารสกัดในการตานอนุมูลอิสระโดย

การใหอ ิ เล ็กตรอนอิสระ ด วยว ิธ ี  Ferric reducing anti-

oxidant power (FRAP) assay 

ดัดแปลงวธีิการทดลองจาก Benzie et al. (1999) โดย

เตรียมสารสกัดของแตละตัวทำละลายที ่ความเขมขน 0.05 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จำนวน นำสารตัวอยางมา 100 ไมโครลิตร 

จากนั ้นเติม สารละลาย FRAP ปริมาตร 900 ไมโครลิตร (300 

mM Acetate buffer (pH 3.6): 10 mM Tripyridyltriazine: 20 

mM Ferric chloride ในอัตราสวน 10: 1: 1) เขยาใหเขากัน 

และบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 นาที แลวนำไป

วัดคาการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร นำคาที่

ไดไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน Trolox รายงานคามีหนวย

เปน mg Trolox equivalence /gram Extract 

การวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging 

assay 

ดัดแปลงจากวิธีการทดลองของ Brand-Williams et 

al. (1995) กลาวคือ เตรียมสารสกัดทุกตัวทำละลายที ่ความ

เขมขนตางๆ (0.16  0.31  0.63  1.25 และ 2.5 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติม DPPH ที่เจือจางใหได

ความเขมขน 1 0.1 mM ในเอทานอล ปริมาตร 900 ไมโครลิตร  

ลงในหลอดทดลอง หลังจากนั ้น ผสมใหเขากันโดยใช Vortex 

mixer ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง ในที่มืด เปนเวลา 30 นาที แลว

นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 515 นาโนเมตร นำคาที่ไดไปหา

เปอรเซ็นตการยบัยั้งการเกิดออกซิเดชัน 

% Inhibition=
 

 
 x 100 

เขียนกราฟความสัมพันธระหวาง % Inhibition และ

ความ เข  ม ข  น  ร าย ง าน เป  นค  า  IC50 ( 50  % Inhibitory 

concentration) และเทียบกับสารมาตรฐาน Ascorbic acid 

และ Trolox 

การทดสอบความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี ABTS 

assay 

ด ัดแปลงวิธ ีการทดลองจาก Re et al. (1999) โดย 

เตรียมสารละลาย ABTS ดวยการเปลี ่ยน ABST ใหเปนอนุมูล

อิสระ ABTS•+ ดวยการเติมสารละลาย K2S2O8 จากนั้นทิ้งไวในที่

มืดเปนเวลา 16 ชั่วโมง แลวทำการเจือจางสารละลาย ABTS•+ 

ดวยน้ำปราศจากไอออน นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 734 นาโน

เมตร เพื ่อใหไดคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย ABTS•+ 

ประมาณ 0.7xx-0.8xx จากนั้นนำสารสกัดทุกตัวทำละลายที่

ความเขมขนตาง ๆ  (0.04, 0.08, 0.11, 0.15 และ 0.23 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร) ปริมาตร 100  ไมโครลิตร เติมสารละลาย ABTS•+ ท่ี

เจือจางปริมาตร 900 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้งไวในที่มืด

เปนเวลา 30  นาที แลวนำมาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 734 นาโน

เมตร  นำคาที่ไดไปหาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน 

% Inhibition=
 

 
 x 100 

เขียนกราฟความสัมพันธระหวาง % Inhibition และ

ความ เข  ม ข  น  ร าย ง าน เป  นค  า  IC50 ( 50  % Inhibitory 

concentration) เทียบกับสารมาตรฐาน Ascorbic acid และ 

Trolox 
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การศึกษาฤทธิ์ยับย้ังการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส 

ด ัดแปลงจากว ิธ ีของ Dong et al. (2012) ทำการ

ทดสอบเฉพาะสารสกัดน้ำใบดีปลากั้ง (PPWB และ PPSO) โดย

นำสารสกัดมาละลายดวยน้ำกลั่น ทำใหไดสารละลายที่มีความ

เขมขน 25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร แลวนำไปเจือจางใหมีความ

เขมขน 0.01  0.02  0.04  0.08 และ0.16 มิลลิกรัมตอมิลลิลติร 

จากนั ้นใชปเปตดูดสารตัวอยางปริมาณ 120 ไมโครลิตร เติม

เอนไซมแอลฟา-กลูโคซิเดส 1 หนวยตอมิลลิลิตร ใน 0.1 M 

phosphate buffer (pH 6.8) ปริมาณ 100 ไมโครลิตร แลว

นำไปบมใหเกิดปฏิกิริยาในตูควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  

เป นเวลา 20 นาท ี  เต ิมสารละลาย p-nitrophenyl-α-D-

glucopyranoside: PNP-G ความเขมขน 1 มิลลิโมลาร ใน 0.1 

M phosphate buffer (pH 6.8) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ซึ่งทำ

หนาที่เปนซับสเตรท นำไปบมใหเกิดปฏิกิริยา ที ่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที หยุดปฏิกิริยาดวยการเติม

โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) ความเขมขน 1 โมลาร ใน 0.1 M 

phosphate buffer (pH 6.8) ปริมาตร 320 ไมโครลิตร แลว

นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาว คลื่น 405 นาโนเมตร โดย

ใชเครื ่อง UV-VIS spectrophotometer แลวนำคาที ่ไดไปหา

เปอรเซ็นตการยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน 

%  Inhibition=
 

 
 x 100 

เขียนกราฟความสัมพันธระหวาง % Inhibition และ

ความ เข  ม ข  น  ร าย ง าน เป  นค  า  IC50 ( 50  % Inhibitory 

concentration) เทียบกับสารมาตรฐาน Acarbose 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ 

ขอมูลที่ไดแสดงเปนคาเฉลี่ย ± คาความคลาดเคลื่อน

เฉลี่ยของการทดลองละ 5 ซ้ำ ทำการวิเคราะหความแปรปรวน

ท า ง เ ด ี ย ว  (One-way Analysis of Variance; One-way 

ANOVA) และวิเคราะหความแตกตางของแตละกลุ มตัวอยาง 

และแตละความเขมขนดวยวธิ ีDuncan multiple range test ที่ 

P-value <0.05 คำนวณคาสถิติ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปใน

คอมพิวเตอร 
 

ผลการวิจัย 

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 

ในการทดสอบสารสกัดใบดีปลากั ้งในตัวทำละลายที่

แตกตางกัน พบวา สารสกัด PPHE มีปร ิมาณสารประกอบ 

ฟนอลิกรวมมากที ่ส ุด เทากับ 16.36±0.45 mg quercetin 

equivalence/gram Extract รองลงมา คือ PPSO  PPE  และ 

PPWB เทากับ 8.96±0.10  6.32±0.05 และ 4.35±0.07 mg 

quercetin equivalence/gram Extract ตามลำดับ  

ปริมาณฟลาโวนอยดรวม 

จากการศึกษาปริมาณฟลาโวนอยดรวมของสารสกัดใบ

ดีปลากั้งในตัวทำละลายที่แตกตางกัน พบวา สารสกัด PPHE มี

ปริมาณฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด คือ 10.82±0.54 mg gallic 

acid equivalence /gram Extract รองลงมา ไดแก PPE  PPSO  

PPWB คือ มีปริมาณ 9.41±0.03  4.06±0.15 และ 1.67±0.08 

mg gallic acid equivalence/gram Extract ตามลำดับ 

ความสามารถของสารสกัดในการตานอนุมูลอิสระโดยการให

อิเล็กตรอนอิสระ ดวยวิธี Ferric reducing antioxidant 

power (FRAP) assay 

จากการทดสอบ พบวา สารสกัด PPE เปนสารที่มีฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระที่สามารถใหอิเล็กตรอนในการรีดิวซ Fe3+ เปน 

Fe2+ ไดดีที่สุด เทากับ 23.61±0.54 mg Trolox equivalence 

/gram Extract รองลงมา คือ PPSO, PPHE และ PPWB เทากับ 

22.36±0.93, 14.09±1.07 และ 11.13±0.70 mg Trolox 

equivalence /gram Extract 

ความสามารถของสารสกัดในการตานออกซิเดชันของสารสกัด 

โดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical 

scavenging assay 

สารสกัดจากใบดีปลากั้งในตัวทำละลายที่แตกตางกัน 

พบวา สารสกัด PPE มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดี

ที่สุด มีคา IC50 เทากับ 4.60±0.20 mg/mL รองลงมา คือ PPSO  

PPWB และ PPHE มีคา IC50 เทากับ 6.40±0.08, 10.60±2.40 

และ 13.87±2.37 mg/mL ตามลำดับ แตสารสกัดใบดีปลากั้งมี

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระนอยกวาเมื่อเทียบกับสาร

มาตรฐาน ไดแก Ascorbic acid และ Trolox ที่มีคา IC50 เทากับ 

0.02±0.0003 และ 0.04±0.0008 mg/mL ตามลำดับ  

ความสามารถของสารสกัดในการตานออกซิเดชัน โดยวิธี 

ABTS assay 

เมื ่อทำการทดสอบความสามารถในการตานอนุมูล

อิสระของสารสกัดจากใบดีปลากั้งในตัวทำละลายที่แตกตางกัน 

พบวา สารสกัด PPHE มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดี

ที่สุด มีคา IC50 เทากับ 0.63±0.04 mg/mL รองลงมาคือ PPSO  
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PPWB และ PPE มีคา IC50 เทากับ 0.90±0.03, 1.79±0.06 และ 

2.15±0.20 mg/mL ตามลำด ับ แตสารสก ัดใบด ีปลาก ั ้ งมี

ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระนอยกวาเมื่อเทียบกับสาร

มาตรฐาน ไดแก Ascorbic acid และ Trolox ที่มีคา IC50 เทากับ 

0.01±0.0002 และ 0.02±0.0004 mg/mL ตามลำดับ 

ฤทธิ์ยับย้ังการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส 

เมื่อนำสารสกัดดวยน้ำทั้ง 2 ชนิดมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง

การทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส พบวา สารสกัด PPSO 

มีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลโูคซ ิ                   

เดสไดดีที่สุด มีคา IC50 เทากับ 0.237±0.008 mg/mL รองลงมา 

คือ PPWB มีคา IC50 เทากับ 0.3018±0.082 mg/mL จะเห็นได

วา สารสกัดน้ำจากใบดีปลากั้งทั้ง 2 ชนิดนี้ มีความสามารถในการ

ยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสได และยับยั้งได

ด ี ก ว  า ส า ร มา ตร ฐ าน  Acarbose ซ ึ ่ ง ม ี ค  า  IC50 เ ท  า กั บ 

1.0543±0.11 mg/mL อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 

ผลการทดลองใหครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ชนิดของตัวทำ

ละลายมีผลตอปริมาณฟนอลิกรวม การใช 50% Ethanol เปน

ต ั วทำละลาย ส  งผล ให  สารสก ัด ใบด ีปลาก ั ้ งม ีปร ิมาณ

สารประกอบฟนอลิกรวมมากกวาการใชตัวทำละลายชนิดอื่น ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยท่ีผานมา เชน งานวิจัยของ Poeaim et al. 

(2016) ซึ่งไดศึกษาปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดหยาบใบดี

ปลากั้งที่สกัดดวยตัวทำละลายแตกตางกัน ไดแก ไดคลอโรมีเธน 

(DE) เอทธิล อะซีเตท (EE) เอ็น-บิวทานอล (BE) และน้ำ (AE) 

พบวา สารสกัดหยาบจากใบดีปลากั้งที่สกัดดวยตัวทำละลายที่

แตกตางกัน ทำใหสารสกัดที่ไดมีปริมาณฟนอลิก รวมแตกตางกัน 

สารสกัดที่มีปริมาณฟนอลิกรวมมากที่สุด คือ EE 55.05±3.40 

mgGAE/g Extract รองลงมา คือ BE, DE และ AE 25.02±5.60, 

15.16±0.82 และ 13.77±0.57 mgGAE/g Extract ตามลำดับ 

อยางไรก็ตาม จากการวิจัยของ Lordkhem et al. (2015) พบวา 

สารสกัดใบดีปลากั้งที่สกัดดวยเมทานอล มีปริมาณฟนอลิกรวม 

เท  าก ั บ  27 .55  ± 0 .90  mgGAE/g เน ื ่ อ งจากปร ิมาณ

สารประกอบฟนอลิกรวม ที่พบในสารสกัดนอกจากจะขึ้นอยูกับ

ตัวทำละลายที่ใชในการสกัดแลว ยังขึ้นอยูกับวิธีการที่นำมาใชใน

การวิเคราะห รวมทั ้งส วนของพืช เชน ลำตน ใบ ดอก ผล 

ตลอดจนปจจัยอ่ืน ๆ เชน ระยะเวลาในการเก็บเก่ียว สถานที่ปลกู 

ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของ

สารประกอบฟนอลิกรวมในสวนอื่น ๆ ของดีปลากั้ง เชน ดอก 

ยอดออน โดยใชวิธีการในการวิเคราะหแตกตางกัน และเก็บ

ตัวอยางพืชจากสถานที่แตกตางกัน เปนตน 

ปริมาณฟลาโวนอยดรวม 

การศึกษาในครั้งนี้ไดทำการศึกษาสารสกัดใบดีปลาก้ัง

จากตัวทำละลายที่แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของฟลา

โวนอยดรวม ในสารสกัดใบดีปลากั ้ง ที่สกัดดวยตัวทำละลาย

แตกตางกัน พบวา สารสกัด 50% Ethanol (PPHE) มีปริมาณ 

ฟลาโวนอยด รวมส ูงท ี ่ ส ุด แสดงว า ฟลาโวนอยด ท ี ่ เปน

องคประกอบในสารสกัดใบดีปลากั้ง มีสภาพขั้วใกลเคียงกับ 50% 

Ethanol เนื่องจากตัวทำละลายท่ีใชในการสกัดที่มีขั้วแตกตางกัน 

จะสามารถสกัดสารพฤกษเคมีออกมาจากพืชไดในปริมาณที่

แตกตางกัน การสกัดเปนขั้นตอนสำคัญที่จะทำใหไดมาซึ ่งสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช และสวนตาง ๆ ของพืช ซึ่งปริมาณ

ขององคประกอบและความบริสุทธิ์ของสารออกฤทธิ์ที่ไดจากสาร

สกัดนั้น ขึ้นอยูกับโครงสราง หรือลักษณะเฉพาะทางเคมี สภาพ

ขั ้วของสารออกฤทธิ ์ จำนวนของตัวอยาง รวมทั้งสภาวะหรือ

วิธีการสกัด เชน ชนิดของตัวทำละลาย เวลา และอุณหภูมิ เปน

ตน (วัชชราภรณ และพิชิต, 2560) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ

James et al. (2012) ไดทำการศึกษาสารสกัดใบทองพันชั่ง ซึ่ง

เปนพืชในวงศเดียวกันกับดีปลากั้ง พบวา สารสกัดเอทานอลจาก

ใบทองพันชั ่ง มีฟลาโวนอยดมากที ่สุด (1.15±0.14mg/g-1RE) 

แ ล ะ ม าก กว  า จ ากส า ร สก ั ด เ อท า นอล ร าก ทอ งพ ั น ช่ั ง 

(1.13±0.17mg/g-1RE) 

ความสามารถของสารสารสกัดในการตานอนุมูลอิสระโดยการ

ใหอิเล็กตรอนอิสระ ดวยวิธี Ferric reducing antioxidant 

power (FRAP) assay 

สารสกัดที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้เปนสารสกัดหยาบ 

ประกอบดวยสารพฤกษเคมีหลายชนิด ซึ่งฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

ของสารสกัดใบดีปลากั ้งอาจมาจากสารจำพวก อัลคาลอยด 

สารประกอบฟนอล หร ือค ูมาร ิน (Lordkhem et al., 2015) 

ส ารฟลา โวนอยด   เ ป  นส ารประกอบฟ  นอล  (phenolic 

compounds) ประเภทพอล ิฟนอล (polyphenol) เป นกลุม

สารพฤกษเคมีที่มีสรรพคุณ มีคุณสมบัติตานการเกิดออกซิเดชัน 

(พร อมจ ิต และร ุ  งระวี , 2553) จากการศ ึกษาพ ืชในวงศ  
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Acanthaceae พบวา สารสกัดใบทองพันชั่งที่สกัดดวยเอทานอล

มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีเมื ่อทดสอบดวยวิธี FRAP มีคา FRAP 

value เทากับ 215.19±20.69 mg/g (นวฉัตร, 2559) 

ความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารสกัด โดยวิธี 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging 

assay 

การศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบดีปลากั้ง 

การทดสอบความสามารถในการเปนสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชนั

ในครั้งนี ้ เลือกการทดสอบคุณสมบัติในการเปนตัวขจัดอนุมูล

อิสระ (free radical scavenger) ดวยวิธี DPPH ซึ่งเปนวิธีที่ทำ

ไดงาย สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจาก DPPH เปนอนุมูลอิสระที่

คอนขางเสถียร ผลที่ไดจากการทดลองวิธีนี้ แสดงใหเห็นวาสาร

สกัดใบดีปลาก้ังดวยเอทานอลมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดดี โดยสาร

สกัดดวยเอทานอล 80 % (PPE) มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอสิระได

ดีที่สุด แตนอยกวา Ascorbic acid และ Trolox ซึ่งกอนหนานี้มี

งานวิจัยของ Lordkhem et al. (2015) ที่ทำการศึกษาฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวาสารสกัดดวยเมทานอลจากใบดี

ปลาก ั ้ง ม ีค าเท าก ับ 24.02 ± 1.59 mgTEAC/g Extract 

นอกจากนี้ Poeaim et al. (2016) ไดศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

และปริมาณฟนอลิกรวมของสารสกัดหยาบจากใบดีปลากั้งที่ทำ

การสกัดดวยตัวทำละลายแตกตางกัน ไดแก ไดคลอโรมีเธน (DE) 

เอทธิล อะซีเตท (EE) เอ็น-บิวทานอล (BE) และน้ำ (AE) เมื่อนำ

สารสกัดมาทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH พบวา 

สารสกัด DE ท่ีความเขมขน >2000 µg/ml มีคา IC50=8.25±1.07 

mgTEAC/g Extract มีความสามารถตานอนุมูลอิสระไดเทากัน

ก ับสารสก ัด AE ความเข มข น >2000 µg/mL ม ีค  า  IC50= 

9.87±0.26 สารสกัด BE ความเขมขน 1422.93 µg/mL มีคา 

IC50=18.53±1.62 และสารสก ัด  EE ความ เข มข  น  730.28 

µg/mL มีคา IC50=33.27±5.81 mgTEAC/g Extract ตามลำดับ  

ความสามารถของสารสกัดในการตานออกซิเดชัน โดยวิธี 

ABTS assay 

การศ ึกษาความสามารถของสารสกัดในการต าน

ออกซิเดชัน โดยวธิ ีABTS assay ผลที่ไดจากการทดลองดวยวิธีนี้ 

แสดงใหเห็นวาสารสกัดใบดีปลากั้งที่สกัดดวยตัวทำละลายที่

แตกตางกัน มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดี โดยสารสกัดดวยเอทานอล 

50 % มีฤทธิ ์ในการตานอนุมูลอิสระไดดีที ่ส ุด แตน อยกวา 

Ascorbic acid และ Trolox และย ังสอดคล องก ับปร ิมาณ

สารประกอบฟนอลรวม และฟลาโวนอยดรวม ซึ่งกอนหนานี้มี

การศึกษาของ Lordkhem et al. (2015) ไดทำการศึกษาฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS พบวา สารสกัดเมทานอลจากใบดี

ปลาก ั ้ ง  ม ีค  า  เท าก ับ  33.42±3.10 mgTEAC/g Extract 

นอกจากนี้ Poeaim et al. (2016) ไดศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

และปริมาณฟนอลิกของสารสกัดหยาบจากใบดีปลากั ้ง ที่สกัด

ดวยตัวทำละลายที่แตกตางกัน ไดแก ไดคลอโรมีเธน (DE),  เอ

ทธิล อะซีเตท (EE), เอ็น-บิวทานอล (BE) และ น้ำ (AE) เมื่อนำ

สารสกัดมาทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวธิ ีABTS พบวา สาร

สกัด DE มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมากที่สุด ที่ความเขมขน >2000 

µg/mL มีคา IC50เทากับ15.45c±1.76 รองลงมา คือ สารสกัด 

AE ค ว า ม เ ข  ม ข  น  1065.33 µ g/mL ม ี ค  า  IC50 เ ท  า กั บ

23.06b±2.04 สารสกัด BE ความเขมขน 1160.41 µg/ml มีคา 

IC50 เท าก ับ 26.44b±2.39 และสารสก ัด EE ความเข มขน 

628.39 µg/mL ม ีค  า  IC50 เท  าก ั บ  45.50±3.85 mgTEAC/g 

Extract  

ฤทธิ์ยับย้ังการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส 

จากภูมิปญญาของหมอพื้นบานที่ไดนำสมุนไพรดีปลา

กั ้งซึ่งมีรสขมมาประกอบเปนยาตำรับ ในรูปแบบยาตม ใหแก

ผูปวยที่มีภาวะน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง เมื่อนำสารสกัดดวยน้ำ

ทั ้ง 2 ชนิด ซึ ่งเตรียมโดยใชเครื่อง Water bath (PPWB) และ

เคร ื ่อง Ultrasonic bath (PPSO) มาทดสอบฤทธิ ์ยับยั ้ งการ

ทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส พบวา สารสกัด PPSO มี

ความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโค- 

ซ ิเดสได ด ีท ี ่ส ุด ม ีค า IC50 เท ากับ 0.237±0.008 mg/mL 

รองลงมา คือ PPWB มีคา IC50 เทากับ 0.3018±0.082 mg/mL 

จะเห ็นได ว า  สารสก ัดน ้ำจากใบด ีปลาก ั ้ งท ั ้ ง  2 ชน ิดนี้   

มีความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโค- 

ซิเดสได และยับยั้งไดดีกวาสารมาตรฐาน Acarbose ซึ่งมีคา IC50 

เท าก ับ 1.0543±0.11 mg/mL อย างมีน ัยสำคัญทางสถิติ  

(p<0.05) กอนนีม้ีรายงานวิจัยเก่ียวกับสมุนไพรที่มีรสขมซึ่งมฤีทธิ์

ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดี เชน จากการศึกษาสารสกัด

พิกัดตรีญาณรส (TJ) ซึ่งประกอบดวย หมาก รากสะเดา และเถา

บอระเพ็ด ที่สกัดดวยตัวทำละลายที่แตกตางกัน พบวา สารสกัด

ดวยน้ำ (ATJ) มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโค- 

ซ ิ เ ดส ได ด ีท ี ่ ส ุ ด  ม ีค  า  IC50 เท  าก ั บ 0.0127±0.02 mg/mL 

รองลงมา คือ สารสกัดดวยเอทานอล 95% (ETJ) และสารสกัด



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 47 เลมที่ 4 715 

 

ดวยเอทานอล 50% (HETJ) ซึ่งมีคา IC50 เทากับ 0.0154±0.01 

และ 0.0202±0.01 mg/mL ตามลำดับ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งการ

ทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีกวา acarbose (IC50 

เทากับ 0.745±0.026 mg/mL) (Taepongsorat and Konsue 

2019) และยังสอดคลองกับสารสำคัญจากใบทองพันชั่งซึ่งเปนพืช

ในวงศ Acanthaceae เปนวงศเดี่ยวกับกับดีปลากั ้ง ที่มีฤทธิ์

ย ับยั ้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ไดแก Rhinacanthins-rich 

extract, rhinacanthin-C และ rhinacanthin-D ซ ึ ่ งม ีค  า IC50 

เทากับ 25.0, 22.6 และ 71.5 mg/mL สารมาตรฐาน Acarbose 

ม ี ค  า  IC50 เ ท  า ก ั บ  395 .4  mg/mL (Ajmal et al., 2017) 

เชนเดียวกับการศึกษาฤทธิ ์ยับยั ้งเอนไซม α-glucosidase ใน

หลอดทดลองของสารสกัดเสลดพังพอน ซึ่งเปนพืชสมุนไพรที่อยู

ในวงค Acanthaceae และใชในการร ักษาโรคเบาหวานใน

มาเลเซีย ในตัวทำละลายที่แตกตางกัน พบวาสารสกัดดวยตัวทำ

ละลาย hexane (H) มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟา

กลูโคซิเดสไดดีที ่ส ุด มีคา IC50 เทากับ 3.07 ± 0.05 µg/mL

รองลงมาคือ hexane : ethyl acetate (HE) ม ีคาIC50 เทากับ 

5.54 ± 0.09 µg/mL รองลงมาคือ ethyl acetate (E) มีคา IC50 

เท าก ับ 8.42 ± 0.17 µg/mL รองลงมาค ือ ethyl acetate : 

methanol (EM) มีคา IC50 เทากับ 37.45 ± 0.90 µg/mL และ 

methanol (M) ม ี ค  า  IC50 เ ท  า ก ั บ  133.57 ± 0.30 µg/mL 

ตามลำดับ (Murugesu et al.,2018) นอกจากนี้มีการศึกษาฤทธิ์

ย ับยั ้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของฟาทะลายโจรซึ ่งเปน

สมุนไพร รสขมและอยูในวงศ Acanthaceae พบวาสารสกัดดวย

เอทานอล 20 % ที่ความเขมขน 62.5  31.25  15.6  7.8  3.9  

1.95 mg/mL โดยมีคา IC50 เทากับ 17.2 ± 0.15 mg/mL พบวา

เปอรเซ็นตการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ขึ้นอยูกับความ

เขมขนของสารสกัด (Subramanian et al.,2008) 

จากการศึกษาปริมาณสารในกลุมฟลาโวนอยดบางชนิด 

พบวา สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส 

ซึ่งอาจมีผลตอการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน 

การยับยั้งการทกงานเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส มีความสำคัญตอ

การยอยน้ำตาลโมเลกุลคูชนิดตาง ๆ หากเอนไซมนี้ถูกยับยั้ง จะ

ทำใหสามารถลดปริมาณน้ำตาลกลูโคสที ่จะเข าส ู ร างกาย 

(Shihabudeen et al.,2011) 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณฟนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยดรวม ของสารสกัดใบดีปลากั ้งที ่สกัดดวยตัวทำละลายตางชนิดกัน และ

ความสามารถของสารสกัดในการตานอนุมูลอิสระ โดยวิธ ีFerric reducing antioxidant power (FRAP) assay 

Sample 
ปริมาณฟนอลิกรวม ปริมาณฟลาโวนอยดรวม FRAP assay 

mgGE/gExt mgQE/gExt mgTE/gExt 

PPWB 4.35±0.07d 1.67±0.08d 11.13±0.70c 

PPSO 8.96±0.10b 4.06±0.15c 22.36±0.93a 

PPHE 16.36±0.45a 10.82±0.54a 14.09±1.07b 

PPE 6.32±0.05c 9.41±0.03b 23.61±0.54a 

Ascorbic - - - 

Trolox - - - 

คาเฉลีย่±คาความคลาดเคลือ่นเฉลีย่ในแนวต้ัง ตามดวยอักษรแตกตางกัน a, b, c, d แสดงความแตกตางกันอยางมนีัยสำคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางที่ 2 ความสามารถของสารสกัดใบดีปลากั้งที่สกัดดวยตัวทำละลายตางชนิดกันในการตานอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH และ 

ABTS และฤทธิ์ของสารสกัดในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส 

Samples 
DPPH ABTS α-Glucosidase 

IC50(mg/mL) IC50(mg/mL) IC50(mg/mL) 

PPWB 10.60±2.3997c 1.79±0.0580d 0.3018±0.082a 

PPSO 6.40±0.0798b 0.90±0.0260c 0.237±0.008a 

PPHE 13.87±2.3680d 0.63±0.0355b NI 

PPE 4.60±0.2043b 2.15±0.2002e NI 

Ascorbic 0.02±0.0003a 0.01±0.0002a - 

Trolox 0.04±0.0008a 0.02±0.0004a - 

Acarbose - - 1.0543±0.11b 

คาเฉลีย่ ± คาความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ในแนวตั้ง ตามดวยอักษรแตกตางกัน a, b, c, d แสดงความแตกตางกนัอยางมนียัสำคัญทางสถิติ (P<0.05) 

NI = No inhibition (ไมสามารถยับยั้งได โดยทีเ่ปอรเซน็ตการยับยั้งนอยกวา 50 เปอเซ็นต) 
 

สรุปผลการวิจัย 

สารสกัดใบดีปลากั้งที่สกัดดวยตัวทำละลายแตกตางกัน 

มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและฤทธิ ์ยับยั ้งการทำงานของเอนไซม

แอลฟากลูโคซิเดสไดแตกตางกัน 

1. สารสก ัดท ี ่สก ัดด วย 50% ethanol ม ีปร ิมาณ 

ฟนอลิกรวมและฟลาโวนอยดรวมมากที่สุด 

2. สารสกัดที ่สก ัดดวย 50% ethanol ม ีฤทธิ ์ต าน 

อนุมูลอิสระไดดีท่ีสุด เมื่อทดสอบดวย ABTS assay สวนสารสกัด

ที่สกัดดวย 80% ethanol มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด เมื่อ

ทดสอบดวยวธิ ีFRAP assay และวิธี DPPH assay แตมีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระไดนอยกวา Ascorbic acid และ Trolox  

3. สารสกัดที ่สกัดดวยน้ำ โดยใช Water bath และ 

Ultrasonic bath สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟา

กลูโคซิเดสไดดีที่สุด และสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม

แอลฟากลูโคซิเดสไดดีกวา Acarbose  

กลาวโดยสรุป สารสกัดใบดีปลากั้ง มีท้ังฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระและฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิ

เดส ซึ่งจะสงผลใหมีน้ำตาลกลูโคสในเลือดนอยลงได ผลจากการ

ทดลองในครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนการใชสมุนไพร 

ดีปลากั้งของหมอพื้นบานในภาคอีสาน แถบลุมแมน้ำโขง ที่นำ

สมุนไพรดีปลากั้งทั ้งตนมาเขาตำรับยาหมอตมเพื ่อลดระดับ

น้ำตาลในเลือดของผู ป วยโรคเบาหวาน ใบดีปลากั ้งจัดเปน

สมุนไพรที ่ม ีรสขม ประชาชนนิยมนำมารับประทานเปนผัก 

ประกอบอาหาร เนื่องจากมีความเชื่อวา สมุนไพรรสขมสามารถ

ลดระดับน้ำตาลในเลือดได เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และนำ

สมุนดีปลากั้งอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม

เกี ่ยวกับ การศึกษาสารสกัดที ่สกัดดวยน้ำเนื ่องจากมีความ

สอดคลองกับตำรับยาตมของหมอพ้ืนบานที่มีการใชอยูในปจจุบัน

ศึกษาองคประกอบทางเคมีอ่ืนๆ สารออกฤทธิ์ โครงสรางทางเคมี

ของสารออกฤทธิ์ รวมทั้งศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารจาก

สมุนไพรดีปลากั้ง เพื ่อเปนขอมูลที่ใชสนับสนุนการ วิจัย และ

พัฒนาสูการเปนยารักษาโรคเบาหวานตอไป 
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