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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี เป็นการศึกษาครั งแรกถึงฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด และ
ฤทธิ์การยับยั งแอลฟากลูโคซิเดส จากส่วนสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอลของขนุนอ่อน ฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระศึกษาโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด 
(Total Phenolic Contents) โดยวิธี Folin-Ciocalteau ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากส่วนสกัดด้วยตัว
ท าละลายเมทานอลมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.60±0.18 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมดสูงสุด 144.76±2.30 มิลลิกรัมแกลลิก/กรัมของสารสกัดหยาบ นอกจากนี 
พบว่าส่วนสกัดชั นเมทานอลแสดงฤทธิ์ยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจากล าไส้เล็กของหนูชนิดซูเครสดีที่สุดโดยมีค่า IC50 
เท่ากับ 25.32±8.36 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในขณะที่ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนแสดงฤทธิ์ยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจาก
ยีสต์ดีที่สุดโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 57.44±10.36 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากผลการศึกษานี แสดงให้เห็นศักยภาพของ
ขนุนอ่อนทีใ่ช้ในการรักษาโรคเบาหวาน 
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ABSTRACT 

In this research, hexane, dichloromethane and methanol crude extracts of young 
jackfruit (Artocarpus heterophyllus) were first evaluated for antioxidant activities, total phenolic 

contents and -glucosidase inhibitory activity. Investigation of antioxidant activities included 2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging ability, total phenolic contents using the 
Folin-Ciocalteau method. The methanol extract showed the highest DPPH radical scavenging 
(IC50 0.60±0.18 mg/mL) and total phenolic contents (144.76±2.30 mg gallic acid equivalent/g 

extract). In addition, the methanol extract revealed highest -glucosidase inhibitory activity 
against rat intestinal sucrase with an IC50 value of 25.32±8.36 mg/mL while the dichloromethane 

extract demonstrated inhibitory effect against yeast -glucosidase with an IC50 value of 
57.44±10.36 mg/mL. These results suggest that the young jackfruit has a potential to be used for 
diabetes therapy. 
 

ค าส าคัญ: ขนุน  การต้านอนุมูลอสิระ  ฤทธิย์ับยั งแอลฟากลูโคซเิดส 
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บทน า 
 เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) เป็น
เบาหวานชนิ ดที่ ไ ม่ พึ่ ง อิ นซู ลิ น  ( Non -i n su l i n 
dependent diabetes) โดยที่ร่างกายนั นสามารถหลั่ง
และสร้างอินซูลินได้ แต่อินซูลินที่หลั่งมานั นไม่สามารถ
ท างานได้อย่างปกติ (Murai et al., 2002) การเป็น
โรคเบาหวานในระยะยาวส่งผลต่อการสะสมของอนุมูล
อิสระในร่างกาย หรืออาจท าให้ระบบการต้านอนุมูล
อิสระในร่างกายนั นลดลง โดยทั งสองปัจจัยนี น าไปสู่การ
เพิ่มของอนุมูลอิสระในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อนุมูลอิสระ
ที่สร้างนั นมาจากหลายๆ ปฏิกิริยาในร่างกายได้แก่ 
กระบวนการออกซิ เ ด ชั นของกลู โ คส  (glucose 
oxidation) การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
โปรตีนที่เกาะกับน  าตาล (oxidative degradation of 
glycated protein) และการรวมตัวกันระหว่างน  าตาล
กับโปรตีน (non-enzymatic glycation of protein) 

ในร่างกายนั นจะมีอนุมูลอิสระ 2 กลุ่ม คือ reactive 
oxygen species (ROS) และ reactive nitrogen 
species (RNS) เมื่อร่างกายมีการสะสมอนุมูลอิสระ
ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการท าลายออร์แกเนลล์
และเอนไซม์ภายในเซลล์ และมีการเพิ่มขึ นของระดับ 
ลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน (lipid peroxidation) และอาจ
ส่งผลต่อการดื อของอินซูลิน และการพัฒนาของโรค
แทรกซ้อนต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น โรคแทรก
เกี่ยวกับระบบประสาท โรคแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบไต 
โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด และ โรคตา 
(Maritim et al., 2003) การรักษาโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 ผ่านการยับยั งการท างานของเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดสนับเป็นแนวทางหนึ่งที่นิยม เพราะ
สามารถลดระดบัน  าตาลในกระแสเลอืดหลงัรับประทาน
อาหาร (postprandial glucose) โดยตัวยาที่ใช้ใน
ปัจจุบันได้แก่ acarbose, voglibose และ miglitol 
แต่เมื่อรับประทานยาดังกล่าวจะมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย 
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เช่น อาการท้องอืด แน่นท้อง ผายลมบ่อย ถ่ายเหลว 
และ ปวดท้อง (Borges de Melo et al., 2006) จึง
น าไปสู่การศึกษาพืชผัก สมุนไพร ที่มกีลไกการออกฤทธิ์
ยับยั งการท างานของแอลฟากลูโคซิเดส ที่มีคุณสมบัติ
เป็นได้ทั งอาหารและสามารถลดระดับน  าตาลในเลือด
ไปพร้อมๆ กัน 
 ขนุน (Artocarpus heterophyllus) จัดอยู่
ในวงศ์ Moraceae เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ พบมาก
ในเขตร้อนทางด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ขนุนเป็น
แหล่งของสารแคโรทีนอยด์ กรดมาลิก และมีปริมาณ
เส้นใยทีสู่งโดยเฉพาะในผลอ่อน ส่วนการศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา มีการน าส่วนต่างๆมาใช้รักษาโรคต่างๆ 
ตามต าราแพทย์แผนโบราณเช่น ต้านแบคทีเรีย ต้าน
มาลาเรีย ต้านวัณโรค ต้านไวรัส ต้านเชื อรา ต้านการ
อักเสบ รวมถึงลดระดับน  าตาลในกระแสเลือด (Jagtap 
et al., 2010) ได้มีการวิจัยศึกษาการลดระดับน  าตาล
ในกระแสเลือดโดยให้หนูรับประทานสารสกัดจากราก
และใบขนุน พบว่าสามารถลดระดับน  าตาลในหนูที่เป็น
เบาหวานได้ รวมทั งมีการกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน 
(Fernando et al., 1991) และมีการศึกษาการยับยั ง
แอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ (Baker’s yeast) (Hossain 
et al., 2008) โดยใช้สารสกัดหยาบจากใบ แต่ยังไม่มี
การศึกษาการยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสในล าไส้เล็กของ
หนู (มอลเทส และซูเครส) ซึ่งมีกลไกการท างานคล้าย
กับการท างานในร่างกายของมนุษย์  ดังนั นจึงท าให้
คณะผู้วิจัยน าขนุนอ่อน ซึ่งเป็นที่นิยมน ามาประกอบ
อาหารน ามาสกัดและทดสอบการออกฤทธิ์คู่ (dual 
function) ทีม่ีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระและ
ลดระดับน  าตาลในกระแสเลือดผ่านการยับยั งการ
ท างานแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ และล าไส้เลก็ของหนู 
ซึ่งการลดระดับน  าตาล และการก าจัดอนุมูลอิสระเป็น
การป้องกันไม่ให้ร่างกายนั นพัฒนาไปสู่การเกิดโรค

แทรกซ้อนชนิดต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนบริโภค
พืชผักมากขึ น เนื่องจากสามารถเป็นได้ทั งอาหารและยา 
จนน าไปสู่การพัฒนาเป็นตัวยาต่อไปในอนาคต 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การเตรียมส่วนสกัดจากขนุนอ่อน 
 น าขนุนอ่อนที่ซื อมาจากตลาดสด อ าเภอ 
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมิถุนายน  
ปี พ.ศ. 2558 มาล้างให้สะอาด แล้วน ามาหั่นเป็นแว่น
บางๆ อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง
แห้ง แล้วน ามาบดละเอียด น าขนุนอ่อนจ านวน 350 
กรัม แช่สกัด (maceration) ด้วยตัวท าละลายเฮกเซน 
ไดคลอโรมีเทน และเมทานอลตาม ทีละตัวท าละลาย
ตามล าดับ โดยใช้ตัวท าละลาย อย่างละ 3 ลิตร แช่เป็น
เวลา 3 วัน และสกัด 3 ครั ง จะได้เป็นสารสกัดหยาบ
ออกมา น าสารสกัดหยาบมากรองด้วยผ้าขาวบาง และ
กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 แล้วระเหยตัวท า
ละลายออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ ( rotary 
evaporator) และเครื่องดูดสุญญากาศ (vacuum 
pump) ตามล าดับ น าส่วนสกัดจาก เฮกเซน ไดคลอโร
มีเทน และเมทานอล ท าการช่ังน  าหนัก และเก็บไว้ใน
ขวดสีชา เพื่อป้องกันไม่ถูกแสงที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส จนกว่าจะน าไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และการยับยั งการท างานแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์
และล าไส้เล็กของหนู  
2. การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส 
 2.1 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิ- 
เดสจากยีสต ์(Baker’s yeast) 
 การศึกษาฤทธิ์ยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจาก
ยีสต์ตามวิธีของ Damsud et al. (2014) ท าโดยเตรียม
ส่วนสกัดของแต่ละตัวท าละลายที่ความเข้มข้นต่างๆ 
(0.1 1 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ที่ละลายใน 
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DMSO) จ านวน 10 ไมโครลิตร ลงในสารละลาย
ฟอสเฟตบัพเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ pH 6.9 
จ านวน 90 ไมโครลิตรตามด้วยสารละลายเอนไซม์
แอลฟากลูโคซิเดส จากยีสต์ ความเข้มข้น 0.1 ยูนิต 
หลังจากนั นบ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 10 นาที 

จ า ก นั น เ ติ ม ส า ร ล ะ ล า ย  p -Nitrophenyl--D-
glucopyranosidase (PNP-G ) ความเข้มข้น 1 มิลลิ-
โมลาร์ จ านวน 50 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน บ่มที่
อุณหภูมิห้อง 37°C เป็นเวลา 20 นาที แล้วเติม 
Na2CO3 เข้มข้น 1 โมลาร์ จ านวน 100 ไมโครลิตร วัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร 
โดยใช้อะคาโบส (Acarbose) เป็นตัวควบคุมเชิงบวก 
(positive control) ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั ง
แอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ ดังสมการ 

% inhibition  =  [(A0-A1)/A0]× 100 
เมื่อ A0 คือ ค่าการดดูกลืนแสงของปฏิกิริยาที่ไม่มสีาร
สกัด 
      A1 คือ ค่าการดูดกลืนแสงของปฏิกิริยาที่มสีาร
สกัด 
 ค านวณหาค่า IC50 (ความเข้มข้นของสารสกัด
ที่สามารถยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ได้ร้อยละ 
50) โดยค านวณจากกราฟระหว่างความเข้มข้นของสาร
สกัดกับค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจาก
ยีสต์ โดยใช้โปรแกรม Graph Pad Prism 6.05 
 2.2 การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิ 
เดสจากล าไส้เล็กของหนู 
 การศึกษาฤทธิ์ยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจาก
ล าไส้เล็กของหนูตามวิธีของ Damsud et al. (2014) 
โดยเตรียมจากเอนไซม์อย่างหยาบ (Rat intestinal 
acetone power Sigma-Aldrich. (St. Louis, MO, 
USA)) ซึ่งประกอบด้วย มอลเทส และ ซูเครส ที่มีค่า
ความจ าเพาะเท่ากับ 0.09 และ 0.45 ยูนิต/มิลลิกรัม

โปรตีน ตามล าดับ โดยช่ังเอนไซม์อย่างหยาบจ านวน 1 
กรัม เติม 0.9% NaCl จ านวน 30 มิลลิลิตร จากนั นปั่น
เหวียงที่ความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 30 นาที ดูด
สารละลายส่วนบนเก็บแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20°C จนกว่า
น ามาวเิคราะห์ เตรียมส่วนสกัดของแต่ละตัวท าละลาย
ที่ความเข้มข้น (0.1 1 และ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ที่
ละลายใน DMSO) จ านวน 10 ไมโครลิตร เติม
สารละลายเอนไซม์อย่างหยาบ (crude enzyme) 20 
ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 10 นาที เติม
ซับสเตรต โดยใช้ มอลโตส ความเข้มข้น 0.58 มิลลิโม-
ลาร์ และซูโครส ความเข้มข้น 20 มิลลิโมลาร์ที่ละลาย
ในสารละลายฟอสเฟตบพัเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ 
pH 6.9 จ านวน 20 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C 
เป็นเวลา 40 นาที จากนั นหยุดปฏิกิริยาโดยต้มที่
อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 15 นาที วัดความเข้มข้นของ
กลูโคส โดยการท าปฏิกิริยากับเอนไซม์กลโูคสออกซิเดส 
โดยใช้ glu-kit (Sigma-Aldrich) วัดค่าการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร โดยใช้อะคาโบส 
( Acarbose)  เ ป็ น ตั ว ค วบ คุ ม เ ชิ ง บ วก  ( positive 
control) ค านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั งแอลฟา
กลูโคซิเดสจากยีสต์ โดยใช้สูตรดังที่กล่าวมาแล้วใน
หัวข้อท่ี 2.1 และค่า IC50 ของการยับยั งแอลฟากลูโคซิ-
เดสจากล าไส้เล็กของหนู โดยใช้โปรแกรม Graph Pad 
Prism 6.05  
3. การทดสอบฤทธิ์การก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH 
(DPPH scavenging activity) 
 การศึกษาฤทธิ์การก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH 
ตามวิธีของ Ramadhana and Phuwapraisirisan 
(2015) โดยเตรียมส่วนสกัดของแต่ละตัวท าละลายที่
ความเข้มข้น (10 50 100 500 และ 1,000 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ที่ละลายใน DMSO) จ านวน 25 ไมโครลิตร
เติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ 
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จ านวน 75 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37°C เป็นเวลา 
30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นา
โนเมตร โดยใช้วิตามินซี (Ascorbic acid) เป็นตัว
ควบคุมเชิงบวก (positive control) ค านวณหาค่า
เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 2.1 
และค่า IC50 ของการก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH โดยใช้
โปรแกรม Graph Pad Prism 6.05  
4. การทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด (Total phonolic contents) ด้วยวิธี 
Folin Cioculteu reagent 
 การศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั งหมด ตามวิธีดัดแปลงของ Hossain et al. (2008) 
ใช้วิธี Folin Cioculteu reagent ผสมกับน  ากลั่น 0.5 
ไมโครลิตร กับส่วนสกัดแต่ละชั นที่ละลายใน DMSO 
ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จ านวน 100 
ไมโครลิตร เติม Folin Cioculteu reagent จ านวน 
125 ไมโครลิตร ตั งทิ งไว้ 6 นาที เติม 7% Na2CO3 
จ านวน 1.25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน  ากลั่นให้ได้
ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ตั งทิ งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 90 นาที 
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร 
ค านวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด จากกราฟ
มาตรฐานของกรดแกลลิก (gallic acid equivalent: 
GAE) ในรูปมิลลิกรัมของกรดแกลลิก/กรัมส่วนสกัด  
5. การประเมินผลทางสถิติ 
 ค่าข้อมูลของค่า IC50 วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม Graph Pad Prism 6.05 (Graph Pad 
Software ประเทศสหรัฐอเมริกา) ของการก าจัดอนุมูล
อิสระ DPPH การทดสอบฤทธิ์ยับยั งแอลฟากลูโคซิ - 
เดสจากยีสต์และล าไส้เล็กของหนู แสดงในรูปค่าเฉลี่ย 
± ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน โดยทดลองจ านวน 3 ครั ง 
 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 งานวิจัยในครั งนี ได้สกัดแยกส่วนของขนุน
อ่อน ด้วยตัวท าละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และ 
เมทานอล ส่วนสกัดหยาบท่ีได้น  าหนักออกมาสูงที่สุดคือ 
ส่วนสกัดเมทานอล เท่ากับร้อยละ 34.32 ของน  าหนัก
แห้ง รองลงมาคือส่วนสกัดเฮกเซน และไดคลอโรมีเทน 
(ร้อยละ 3.89 และ 1.59) ตามล าดับ เมื่อน าส่วนสกัด
มาทดสอบฤทธิ์ในการก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH ซึ่งเป็น
อนุมูลอิสระไนโตรเจนที่คงตั ว  ที่ จะเปลี่ ยนเป็น
diphenylpicrylhydrazine เมื่อมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ให้อิเล็กตรอน พบว่าส่วนสกัดเมทานอลมีประสิทธิภาพ
สูงที่สุดในการก าจัดอนุมูลอิสระ DPPH รองลงมาคือ 
ส่วนสกัดของ ไดคลอโรมีเทน และส่วนสกัดของเฮกเซน 
ตามล าดับ โดยการยับยั งนั นจะแปรผันตามความเข้มข้น
ของส่วนสกัดที่ เพิ่ มขึ น  โดยมีค่ า  IC50 อยู่ ใน ช่วง 
0.60±0.18 ถึง 3.87±0.20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ
พบว่าค่า IC50 ของส่วนของสารสกัดขนุนอ่อนนั นมีค่าต่ า
กว่าตัวควบคุมเชิงบวก คือ กรดแอสคอร์บิก โดยมีค่า 
0.11±0.02 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (ตารางที่ 1) ซึ่งฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระนั นน่าจะมาจากฟลาโวนอยด์ ใน
กลุ่ม prenylfavonoids และ cycloheterophyl-
linartonins A และ B ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และ
หยุดปฏิกิริยาลูกโซ่การเกิดลิ ปิดออกซิเดชัน (lipid 
oxidation) (Ko et al., 1998) 
 จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามากมายพบว่า 
พืชจะมีสารประกอบกลุ่มฟีนอลิก ที่แสดงคุณสมบัติ
ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั งหมดจากส่วนสกัดของขนุนอ่อน 
พบว่าส่วนสกัดเมทานอลมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั งหมดสูงสุด รองลงมาคือส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนและ
เฮกเซน ดังแสดงในตารางที่ 1 การหาปริมาณฟีนอลิก
ทั งหมดรวมนั นหาได้จากกราฟมาตรฐานของสารละลาย
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กรดแกลลิก สมการของกราฟคือ y= 0.0034x, R2 = 
0.985 โดยกลไกการก าจัดอนุมูลอิสระของสารกลุ่ม 
ฟีนอลิกได้แก่ การก าจัด reactive species การหยุด
ปฏิกิริยาลูกโซ่การเกิดลิพิดออกซิเดชันหรืออาจมีการ 
คีเลทกับโลหะ ซึ่งเป็นตัวเร่งการสร้างอนุมูลอิสระตัวอื่น
ตามมา (Rice-Evans et al., 1995) 
 การยับยั งการท างานแอลฟากลูโคซิเดส คือ
การยับยั งการย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในระบบ
ย่อยอาหารบริเวณล าไส้ ซึ่งวิธีการนี เป็นแนวทางหนึ่งที่
ใช้ในการลดระดับน  าตาลในกระแสเลือดหลังมื ออาหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ ดั งนั นการศึ กษาในครั งนี เป็น

การศึกษาการยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสที่มาจากสอง
แหล่ง คือ ยีสต์ และล าไส้เล็กของหนู แอลฟากลูโคซิ- 
เดสจากล าไส้เล็กของหนูนั นเป็นเอนไซม์อย่างหยาบ 
ประกอบด้วย มอลเทสและซูเครส ซึ่งเอนไซม์สองแหล่ง
ที่กล่าวมาจะมีความจ าเพาะหมู่ที่เร่งปฏิกิริยา และ
ความจ าเพาะต่อซับสเตรตที่แตกต่างกัน (Borges de 
Melo et al., 2006) จากการศึกษาส่วนสกัดทั งหมด
จากขนุนอ่อนพบว่า ส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนสามารถ
ยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์โดยมีค่า 
 

 

ตารางที่ 1 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั งแอลฟากลูโคซิเดส  และ ปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกทั งหมด จากส่วนสกัดจากขนุนอ่อนและตัวควบคุม 

สารทดสอบ 

สารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด 

(มิลลิกรัมกรดแกลิก/
กรัมส่วนสกัด) 

IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 

การก าจัดอนุมูลอิสระ 
DPPH 

ยีสต ์
(Baker’s yeast) 

มอลเทส ซูเครส 

ส่วนสกัดเฮกเซน 1.83±1.40 3.87±0.20 230.43±11.36 NI NI 

ส่วนสกัด 
ไดคลอโรมีเทน 

13.79±1.12 1.20±0.05 57.44±10.36 NI NI 

ส่วนสกัดเมทานอล 144.76±2.30 0.60±0.18 85.21±4.76 76.43±5.62 25.32±8.36 

Ascorbic acid - 0.11±0.02 NI NI NI 

Acarbose - NI 3.23±0.22 0.59±0.02 1.59±0.12 

NI = No inhibition (ไม่สามารถยับยั งได้ โดยที่เปอร์เซ็นต์การยับยั งน้อยกวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มข้น 5 มิลลิกรมั/มิลลิลิตร). 
 

IC50 เท่ากับ 57.44±10.36 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในขณะ
ที่ส่วนสกัดเมทานอลยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจากล าไส้
เล็กของหนูชนิดซูเครสกับมอลเทสที่ดีที่สุด โดยมีค่า 
IC50 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  25.32±8. 3 6  แ ล ะ 76.43±5.62 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ฤทธิ์ในการยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจากยีสต์ จากการ
วิจัยส่วนใหญ่พบว่าสารที่มีสภาพขั วต่ าจนถึงขั วปาน
กลาง จะมีฤทธิ์ในการยับยั งได้ดี เช่นสารในกลุ่มของ   
ลิกแนนที่พบมากในเมล็ดงา (Wikul et al., 2012) 

ห รื อ ส า ร ก ลุ่ ม ฟี นิ ล โ พ ร พ า น อ ล เ อ ม า ย ด์ 
(phenylpropanoly amides) ในช้าพลู (Damsud et 
al., 2013) สารขั วสูงที่พบในส่วนสกัดเมทานอลพบว่ามี
ประสิทธิภาพในการยับยั งแอลฟากลูโคซิเดสจากล าไส้
เล็กหนูชนิดซูเครส กับมอลเทสได้ดีกว่าแอลฟากลูโคซิ-
เดสจากยีสต์ ซึ่งมีรายงานศึกษาพบว่าสารขั วสูงนั น
สามารถจับกับโครงสร้างแอลฟากลูโคซิเดสจากล าไส้
เล็กของหนูได้ดีกว่าแอลฟากลูโคซิ-เดสจากยีสต์ จึงท า
ให้ส่วนสกัดชั นเมทานอลมีฤทธิ์ทั งแอลฟากลูโคซิ - 
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เดสจากล าไส้เล็กของหนู และยีสต์ สารขั วสูงนั นอาจจับ
ที่โครงสร้าง หรือตรงบริเวณเร่งปฏิกิริยา (active site) 
ของเอนไซม์ ซึ่งเอนไซม์จากทั งสองแหล่งนั นจะมีความ
แตกต่างกัน ดังนั นจึงส่งผลต่อฤทธิ์การยับยั ง (Borges 
de Melo et al., 2006) นอกจากนั นพบว่าสารขั วสูง
ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ หรือฟลาโว-
นอยด์ ไกลโคไซด์ที่มีน  าตาลติดอยู่กับโครงสร้าง 
(Thanakosai et al., 2013) และยังพบอีกว่าหมู่ 
ไฮดรอกซิล (OH) บนโครงสร้างของสารกลุ่มฟลาโว-
นอยด์ ส่งผลต่อการยับยั งที่ดีขึ น นอกจากนั นการ
เปลี่ยนต าแหน่งของหมู่ดังกล่าวก็ส่งผลต่อการยับยั งได้
เช่นเดียวกัน อีกทั งยังส่งผลท าให้การต้านอนุมูลอิสระ
เพิ่มขึ นอีกด้วย (Tadera et al., 2006) 
 แต่อย่างไรก็ตามผลจากการยับยั งแอลฟา
กลูโคซิ เดสอาจเกิดจากตัวยับยั งจากส่วนสกัดไป
ขัดขวางการท างานของเอนไซม์ โดยเกิดจากการออก
ฤทธิ์เสริมกัน (synergistic effect) หรืออาจจะเป็นสาร
องค์ประกอบหลัก (major compounds) ที่อยู่ในส่วน
สกัด มีผลให้โครงสร้างของแอลฟากลูโคซิเดสเปลี่ยน
แปลง หรือไปแย่งจับบริเวณเร่งปฏิกิริยา จนไม่สามารถ
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) กับซับสเตรต
ตามธรรมชาติได้ จากการศึกษาดังกล่าวเป็นข้อมูล
เบื องต้นต่อการวิจัยต่อไป ซึ่งจะต้องมีการแยก และ
พิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธ์ิ รวมทั งศึกษา
กลไกการการยับยั ง เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา สู่การเป็นยารักษาโรคเบาหวานต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาส่วนสกัดทั งหมดของขนุนอ่อน
พบว่า ส่วนสกัดส่วนไดคลอโรมีเทน ยับยั งกลูโคซิ - 
เดสจากยีสต์ไดสู้งที่สุด ในขณะที่สารสกัดส่วนเมทานอล 
พบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมดสูงสุด ส่งผลให้
เกิดการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั งการท างานของ

แอลฟากลูโคซิเดสจากล าไส้เล็กของหนู ชนิด มอลเทส
และซู เ ค รส  ดั งนั นส า รสกั ดขอ งขนุ นอ่ อน จึ ง มี          
การออกฤทธ์ิคู่ ท่ีสามารถต้านอนุมูลอิสระและลดระดับ
น  าตาลในกระแสเลือดผ่านการยับยั งการท างานแอลฟา
กลูโคซิเดส ผลการวิจัยในครั งนี สามารถใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุน เพื่อใช้เป็นตัวเลือกในการรักษา และใช้
ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
ต่อไปในอนาคต 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาในครั งนี ได้ รับการอนุ เคราะห์
เครื่องมือจาก สาขาชีววิทยาประยุกต์  และสาขา
การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย (วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช) 
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