
 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  โรคเบาหวาน  (diabetes  mellitus) (ประสาน, 2549)                                               
 อินซูลิน   เปนฮอรโมนท่ีสรางจากตับออน  มีหนาท่ีควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให
ปกติโดยปกติเม่ือเรากินอาหารจําพวกแปงและน้ําตาลเขาไป   อาหารเหลานี้จะถูกยอยกลายเปน
โมเลกุลของน้ําตาลเล็กๆ และถูกดูดซึมจากลําไสเขาสูกระแสเลือดนําสงเซลลตางๆ ท่ัวรางกายเพ่ือ
ใชเปนพลังงาน การใชน้ําตาลใหเกิดพลังงานนี้ตองอาศัยอินซูลิน  
 โรคเบาหวาน  เกิดจากตับออนสรางฮอรโมนอินซูลิน(insulin)ไดนอยหรือไมไดเลย    
ทําใหรางกายขาดอินซูลินหรือบางทีไมขาด แตอินซูลินท่ีมีอยูใชไมไดผลเต็มท่ี ทําใหรางกายใช
น้ําตาลไมไดตามปกติ ยังผลใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน    เม่ือปริมาณน้ําตาลในเลือดสูง  ก็จะถูก
ไตกรองออกมาในปสสาวะ ทําใหปสสาวะหวานหรือมีมดข้ึนได จึงเรียกวา เบาหวาน  ผูปวยมักจะ
มีอาการปสสาวะบอยและมาก เนื่องจากน้าํตาลท่ีออกมาทางไตจะดึงเอาน้ําจากเลือดออกมาดวยจึง
ทําใหมีปสสาวะมากกวาปกติ เม่ือถายปสสาวะมากก็ทําใหรูสึกกระหายนํ้า ตองคอยด่ืมน้ําบอยๆ  
เม่ือระดับน้ําตาลในเลือดสูงเปนระยะเวลานานจะทําใหเกิดโรคแทรกซอนตางๆซ่ึงเปนเหตุใหพกิาร
หรือเสียชีวิต โรคนี้มักมีสวนเกี่ยวของกบักรรมพันธุ กลาวคือมักมีพอแมหรือญาติพี่นองเปนโรค    
นี้ดวย  นอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุอยางอ่ืน เชน อวนเกินไป (หรือกนิหวานมากๆ จนทําใหอวนก็อาจ
เปนสาเหตุของโรคเบาหวานได)  การมลูีกดก หรือการใชยา เชน สเตอรอยด ยาขับปสสาวะและ    
ยาเม็ดคุมกําเนดิ หรืออาจพบรวมกับโรคอ่ืนๆ เชน ตับออนอักเสบเร้ือรัง  มะเร็งของตับออน                  
ตับแข็งระยะสุดทาย   และคอพอกเปนพษิ  เปนตน  
 
  2.1.1 ประเภทของโรคเบาหวาน 
   เบาหวานสามารถแบงออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆท่ีมีอาการ สาเหตุ ความรุนแรง และการ
รักษาตางกนั คือ 
    1. เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน (insulin-dependent diabetes) เปนชนิดท่ีพบไดนอย แตมี
ความรุนแรงและอันตรายสูง    มักพบในเดก็และคนอายุตํ่ากวา   25  ป     แตก็อาจพบในคนสูงอายุ
ไดบาง ตับออนของผูปวยชนิดนี้จะสรางอินซูลินไมไดเลยหรือไดนอยมาก เช่ือวารางกายมีการ
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สรางภูมิคุมกันข้ึนตอตานทําลายตับออนของตัวเองจนไมสามารถสรางอินซูลินได ดังท่ีเรียกวาโรค
ภูมิแพตอตัวเอง หรือ ออโตอิมมูน (autoimmune) ท้ังนีเ้ปนผลมาจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ
รวมกับการติดเช้ือหรือการไดรับสารพิษจากภายนอก ผูปวยจําเปนตองพึ่งการฉีดอินซูลินเขา
ทดแทนในรางกายทุกวัน จึงสามารถเผาผลาญน้ําตาลไดเปนปกติ มิเชนนั้น รางกายจะเผาผลาญ
ไขมันจนทําใหผายผอมอยางรวดเร็ว และถาเปนรุนแรง จะมีการค่ังของสารคีโตน (ketones) ซ่ึงเปน
ของเสียท่ีเกิดจากการเผาผลาญไขมันสารนี้เปนพิษตอระบบประสาท ทําใหผูปวยหมดสติถึงตายได
เรียกวาภาวะค่ังสารคีโตนหรือคีโตซิส (ketosis) 
     2. เบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน (non-insulin dependent diabetes)  เปนเบาหวานชนิดท่ี
พบเห็นกันเปนสวนใหญ   ซ่ึงมักจะมีความรุนแรงนอย   มักพบในคนอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป  แตก็
อาจพบในเด็กหรือวัยหนุมสาวไดบาง  ตับออนของผูปวยชนิดนี้ยังสามารถสรางอินซูลินได   แตไม
เพียงพอกับความตองการของรางกาย จึงทําใหมีน้ําตาลท่ีเหลือใชกลายเปนเบาหวานได   ผูปวยชนิด
นี้ยังอาจแบงเปนพวกท่ีอวนมาก ๆ   กับพวกท่ีไมอวน  (รูปรางปกติ หรือผอม)    สาเหตุอาจเกิดจาก
กรรมพันธุ    อวนเกินไป   มีลูกดก   การใชยา   หรือพบรวมกับโรคอ่ืนๆ       ผูปวยมักไมเกิดภาวะ              
คีโตซิสเชนท่ีเกิดกับชนิดพึ่งอินซูลิน       ซ่ึงการควบคุมอาหาร หรือการใชยาเบาหวานชนิดกินจะ
ไดผลในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหปกติได      หรือบางคร้ังถาระดับน้ําตาลสูงมากๆ ก็อาจ
ตองใชอินซูลินฉีดเปนคร้ังคราว แตไมตองใชอินซูลินตลอดไปจึงถือวาไมตองพึ่งอินซูลิน ผูปวย
เบาหวานสวนใหญเปนชนิดท่ี 2  
  3. โรคเบาหวานชนิดอ่ืนๆ (other type diabetes mellitus)     โรคเบาหวานชนิดนีมี้
ประมาณ 1% ของเบาหวานท้ังหมด  อาจแบงไดดังนี ้
   - โรคเบาหวานชนิดแฝง (impaired  glucose tolerance)  ผูปวยอาจจะรูตัวหรือไมรูตัวก็
ไดแตพบไดหลังจากมีการทาํ oral glucose tolerance test หรือเจาะเลือดหลังอาหาร 2  ช่ัวโมงและ
พบวาระดับน้าํตาลในเลือดไมเกิน 200mg/dlโรคเบาหวานชนิดนี้สามารถควบคุมไดโดยการบริโภค
อาหารใหถูกตอง 
  - เบาหวานกับผูหญิงต้ังครรภ (gestational diabetes mellitus) หญิงต้ังครรภมักมีปญหา
ระดับน้ําตาลในเลือดสูงในขณะอดอาหาร  และเม่ือใหกลูโคส 50 กรัม หลังจาก 1 ช่ัวโมงเจาะเลือด
ตรวจน้ําตาลไดมากกวาหรือเทากับ 40 mg/dl ซ่ึงถือวาผิดปกติ ถาเจาะเลือดแลวพบน้ําตาลมากกวา 
200 mg/dl ก็ถือวาเปนเบาหวานประเทศไทยพบอุบัติการณของโรครอยละ 1-2   (ประสาน, 2549)                                
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  2.1.2 เกณฑการวินิจฉัยโรคเบาหวาน 
  1. อาการของโรคท่ีปรากฏขึ้นไดแก  กระหายนํ้า  หวิบอย  ปสสาวะบอยและมากและ        
น้ําหนกัตัวลดลงไมทราบสาเหตุ โดยมีระดับน้ําตาลในเลือดเวลาใดก็ตามมากกวาหรือเทากับ      
200  mg/dl   
  2. ระดับน้ําตาลในเลือดขณะที่อดอาหาร (fasting blood sugar)  อยางนอย  8  ช่ัวโมงจะ
พบวาน้ําตาลในเลือดนอยกวา  110  mg/dl  ถือวาปกติ  ถาคาน้ําตาล  110-125  mg/dl  ถือวาเปน  
impaired fasting glucose tolerance  และในปจจุบันถาคาน้ําตาลเกินหรือเทากับ  120  mg/dl  ถือวา
เปนเบาหวาน 
  3. ระดับน้ําตาลในเลือดหลังจากใชวิธี oral glucose tolerance test  2  ช่ัวโมงมีระดบั
น้ําตาลนอยกวา  140  mg/dl  ถือวาปกติ  แตถาคาออกมา  140-199  mg/dl  ถือวาเปนเบาหวานแฝง 
(impaired glucose tolerance)  และถาคาน้าํตาลออกมามากกวาหรือเทากับ  200  mg/dl  ถือวาเปน
เบาหวาน  (อัมพวัน, 2546) 
 
  2.1.3  การควบคุมโรคเบาหวาน 
  เบาหวานเปนโรคเร้ือรังท่ีรักษาไมหายขาดแตควบคุมได โดยการดูแลรักษาอยางจริงจัง 
และตอเนื่องตลอดชีวิต จดุประสงคของการรักษาเพื่อ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียง
ปกติมากท่ีสุด เพื่อปองกันหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซอนตางๆ ใหผูปวยมีชีวติอยูอยางปกติหรือ
ใกลเคียงปกติสามารถประกอบภาระกจิตางๆไดเหมือนคนท่ัวไป การรักษาเบาหวานใหไดผลดี 
จะตองประกอบดวย  การควบคุมอาหาร  อาหารที่ผูปวยเบาหวานกินไดไมจํากัด และควรกินให
มากคือผักใบเขียวทุกชนิด ซ่ึงใหพลังงานตํ่า  มีใยอาหารสูง   การออกกําลังกาย   การใหความรู
เกี่ยวกับเบาหวานแกผูปวย และญาติผูดูแล และการใชยาลดนํ้าตาลซ่ึงอาจไมจําเปนในผูปวยบางราย  
(ประสาน, 2549 ; เทพ, 2544) 
 

  2.1.4  ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน 

โรคเบาหวานเปนโรคท่ีพบบอย ในป พ.ศ. 2537 มีการประมาณผูปวยเบาหวานท่ัวโลก
ไวราว 100 ลานคน และจากหลักฐานท่ีเก็บได และรายงานในชวง 10 ป ท่ีผานมา พบวามี
อุบัติการณและอัตราความชุกของโรคเบาหวานสูงข้ึนอยางมาก ไดมีรายงานในสหรัฐอเมริกาพบวา 
ในป พ.ศ. 2500 มีรายงานผูปวย 1.5 ลานคน ตอมาในป พ.ศ. 2541 มีรายงานผูปวยถึง 10.5 ลานคน 
โดยคาดวาในป พ.ศ. 2553 จะมีผูปวยเบาหวานท่ัวโลกอยางนอย 215 ลานคน ปญหาท่ีพบในการ
รวบรวมอุบัติการณและอัตราการชุกของโรคเบาหวาน คือ เกณฑการวิจัย กลุมประชากรและ
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ประชากรตัวอยาง   ซ่ึงแตกตางกันในแตละรายงานการศึกษา  ทําใหการรายงานคอนขางยุงยาก
สําหรับในประเทศไทยมีการศึกษาอุบัติการณและอัตราความชุกของโรคเบาหวานคอนขางนอยโดย
พบวา มีอัตราความชุกประมาณ 2.5-7 %  ในกลุมประชากรผูใหญ และในผูสูงอายุมีอัตราความชุก
ประมาณ 13-15.3 %  และคาดวามีแนวโนมเชนเดียวกันกับการศึกษาท่ัวโลกท่ีพบอุบัติการณและ
อัตราความชุกของโรคมากข้ึน ผูปวยเบาหวานท่ีพบมักเปนชนิดท่ี 2 วัยกลางคน และจะมีความชุก
มากข้ึน  โดยพบวาเพศชายและเพศหญิงมีความชุกเทา ๆ กัน (ประสาน, 2549 ; เทพ, 2544) 
 
2.2  มะระจีน  (Chinese bitter gourd) 
  มะระเปนพืชท่ีปลูกในประเทศในเขตเมืองรอน  ไดแก  แอฟริกา เอเชีย  คาริบเบียน   
อเมริกากลางและอเมริกาใต  ซ่ึงยังไมทราบประเทศท่ีเปนตนกําเนิดของมะระท่ีแนนอน  มีประวัติ
การใชมะระเปนยาในการรักษาโรคเบาหวานมายาวนานในประเทศแถบแอฟริกา เอเชีย และ
อเมริกาใต   ซ่ึงในประเทศไทยนั้นมีปลูกกันท่ัวทุกภาค  โดยท่ัวไปแลวมีการเพาะปลูกมะระเพื่อใช
ผลดิบในการบริโภคเปนอาหารและเปนยาสมุนไพร  บางคร้ังมีการปลูกเพื่อเปนไมประดับ  ซ่ึงผล
ของมะระมีช่ือเรียกแตกตางกันไปในแตละทองท่ี  แตละประเทศ เชน  karela , African cucumber, 
balsam-apple, balsam-birne, balsam pear, balsamo, beta-momorcharin, bitter apple, bitter 
cucumber, bitter gourd, bittergurke, carilla gourd, charantin, chinli-chih, cundeamor, kakara, 
kuguazi, k’u-kua, lai margose, Momordica angustipala, momordique, pavakkachedi, pepino 
montero, p’u-t’ao, sorosi, sushavi,  และ wild cucumber เปนตน (Basch และคณะ, 2003 ;Kuri และ
คณะ, 1991)   สําหรับมะระจีน และ มะระข้ีนก มีช่ือวิทยาศาสตรวา  Momordica charantia  Linn   
อยูในวงศ  Cucurbitaceae  (กฤษณา, 2541)  
  
  2.2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  เปนพืชชนิดเถาเล้ือยปเดียว   เถาลําตนยาวถึง 5 เมตร ลําตนเปน 5 เหล่ียม มือจับเดี่ยว  
ใบเปนใบเดี่ยว รูปฝามือ กวางยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร ขอบใบหยักเปนซ่ีหางๆ ใบเวาเปนแฉก
ลึก 5-7  แฉก ใบและลําตนมีขนสากอยูท่ัวไป  ดอกสีเหลือง ออกเดี่ยวตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู
บนตนเดียวกันรูปแตรปลายกลีบดอกแยกเปน 5  แฉก เม่ือบานเต็มท่ีมีเสนผานศูนยกลาง 2-3 
เซนติเมตร ดอกเพศผูมีกานดอกยาว 0.5-3 เซนติเมตร     มีใบประดับในสวนปลายยาวถึง 2-3
เซนติเมตร  กานดอกยอยยาว 2-5.5 เซนติเมตร  กานดอกในดอกเพศเมียยาว 0.2-5 เซนติเมตร มะระ
จีนมีผลขนาดใหญกวามะระข้ีนก ผลมีขนาดเสนผานศูนยกลาง  6-7 เซนติเมตร   ยาว  18-23 
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เซนติเมตร   ความหนาเนื้อ 0.5-0.8 เซนติเมตร  รูปทรงกระบอก  สีเขียวออน   ผิวขรุขระ  รองใหญ  
(ภาพ 2.1)  เนื้อหนา และมีรสขม 

 

              
 

ภาพ 2.1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของดอกและผลมะระจีน 
ท่ีมา : กรมวิชาการเกษตร, 2550 

2.2.2  วิธีปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา 

ปจจุบันมีการปลูกกันอยูท่ัวไป เพราะประชาชนนิยมบริโภค    มะระจนีเจริญเติบโตได
ดีในสภาพอากาศคอนขางเยน็ประมาณ 18-25 องศาเซลเซียส  สามารถเพาะปลูกไดในทุกภูมิภาค
ของประเทศไทยโดยเฉพาะท่ีมีสภาพดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายระบายนํ้าไดดีจะสามารถ
ปลูกมะระจีนไดด ี  ถาปลูกเพื่อบริโภคสดปลูกไดทุกฤดูกาลตลอดปแตปลูกไดผลดีท่ีสุดในชวงฤดู
หนาว มีอายกุารเก็บเกีย่วท่ีเหมาะสมคือ 17 วันหลังดอกบาน เก็บเกีย่วผลคร้ังแรกหลังเพาะกลาหรือ
หยอดเมล็ดลงหลุมปลูกประมาณ 45-50 วนั ทยอยเก็บผลผลิตวันเวนวนัหรือทุกวัน โดยการเลือกผล
ท่ีโตไดขนาด มีสีเขียวยังไมแกเกินไป ถาเร่ิมมีสีขาวและเร่ิมแตกถือวาแกเกินไป   สามารถเก็บได
นาน 17-20  คร้ัง   อายุเก็บเกีย่วผลผลิตคร้ังสุดทาย 85-90 วัน (กรมวิชาการเกษตร, 2550) 
   

2.2.3  องคประกอบทางเคมีของมะระจีน 

องคประกอบทางเคมีของมะระจีนประกอบดวย คารโบไฮเดรต เสนใย โปรตีน และ
อุดมไปดวย  แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วติามิน  เอ  บี1 บี2 และ ซี (ตาราง 2.1) 
 

 

 



 9 

ตาราง 2.1  สารอาหารในมะระ (100 กรัม) 

สารอาหาร  ปริมาณ 
Ash  (g)  1.1 
Calcium  (mg)  19 
Carbohydrates  (g)  3.7 
Coppper  (ug)  0.034 
Energy  (Kcal)  17 
Fiber  (g)  2.8 
Iron  (mg)  0.43 
Magnesium  (mg)  17 
Manganese (mg)  0.089 
Phosphorus  (mg)  31 
Potassium  (ug)  296 
Protein  (g)  1 
Selenium  (ug)  0.2 
Sodium  (mg)  5 
Total Lipids  (g)  0.17 
Vitamin A iu (ug * 5)  380 
Vitamin B1 (Thiamin) mg  0.04 
Vitamin B2 (Riboflavin) mg  0.04 
Vitamin B3 (Niacin) mg  0.4 
Vitamin B5 (Pantotheic Acid) mg  0.212 
Vitamin B6 (Pyridoxine) mg  0.043 
Vitamin C  (mg)  84 
Vitamin E (mg)  0 
Zinc (mg)  0.8 
Water (g)  94.03 
ท่ีมา : http://www.foodgenius.com/index.cgiaction=nutrition&ndb 



 10 

นอกจากนี้ยังพบสารออกฤทธ์ิหลายชนิดในมะระ  เชน  สารที่ออกฤทธ์ิตานเบาหวาน 
สารยับยั้งการสังเคราะหโปรตีน  และสารกําจัดแมลง  เปนตน โดยสารท่ีแยกไดจากมะระสวนใหญ
เปนสารในกลุมซาโปนิน  โปรตีน   สเตอรอยดไกลโคไซด   อัลคาลอยด   และสารขมเชน                        
โมมอรดิโคไซดเคและแอล   นอกจากนี้ยังพบสารซีโรโทนิน  ซาโปจินิน  และ กรดอะมิโน เชน 
glutamic acid, alanine, b-alanine, phenylalanine, proline, a-aminobutyric acid, gitrulline, 
galacturonic  acid, guanylate cyclase inhibitor และ MAP30 (Raman,1996 ; ณิชกุล, 2545) สําหรับ
สารท่ีมีรายงานวาสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือด  ไดแกโพลีเปปไทด พี หรือ p-insulin ซ่ึงเปน  
โพลีเปปไทดท่ีแยกไดจากมะระมีน้ําหนักโมเลกุล 11 กิโลดัลตัน และสารอีกชนิดหนึ่งก็คือ                           
คาแรนทิน (charantin) ซ่ึงเปนสารผสมของสเตอรอยดไกลโคไซด 2 ชนิด คือ β-sitosterol-β-D-
glucoside กับ 5,25 stigmastadiem3β-ol-β-D-glucoside  มีฤทธ์ิเชนเดียวกับอินซูลิน(ฉัตรชัย, 2545 ; 
อัมพวัน, 2546)   ซ่ึงสามารถจําแนกสารประกอบท่ีแยกไดจากมะระได ดังนี้ 

 
2.2.3.1 Triterpene     

                    สาร  triterpene ท่ีพบในมะระไดแก  cucurbitacin ซ่ึงเปนสารขมท่ีพบในพืชวงศ  
cucurbitaceae   และ   pentacyclic  triterpene    

ก. Cucurbitacin  จัดอยูในกลุม  tetracyclic  triterpenes  เปนสารขมในมะระ  มีฤทธ์ิ
ในการตานการอักเสบ (antiinflammatory)  และตานแบคทีเรีย (antibacteria)    โดยโครงสรางของ
สาร cucurbitacin  มี  keto   group  ท่ีคารบอนตําแหนงท่ี  11 (C-11)  และมี  methyl  group  เกาะท่ี
คารบอนตําแหนงท่ี 9 (C-9)  และท่ี  OH-group  ของคารบอนตําแหนงท่ี 2 (C-2)   หรือคารบอน
ตําแหนงท่ี 16 (C-16) เช่ือมกับโมเลกุลของน้ําตาล  สาร cucurbitacin  ท่ีพบในมะระมีช่ือวา   
momordicosides   ซ่ึง  momordicosides A-E (ภาพ 2.2)  มีกลูโคส 2-3 หนวยเกาะท่ีตําแหนง C-3  
แยกไดจากผลมะระในป ค.ศ.1980-1981 ตอมาพบสาร momordicosides  อีก4 ชนิดคือ  
momordicosides F1, F2 , G และ I  (รูปท่ี 2.2)  ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนสารท่ีไมขม   สวนสารขมท่ีพบใน
มะระมี  2  ชนิด คือ  momodicoside  K  และ  momodicoside  L  (ตาราง 2.2)  ซ่ึงแยกไดจากผล
ออนของมะระ ในป ค.ศ.  1982   สวน  momordicosides  I และ II  (ตาราง 2.2)   แยกไดจากใบ และ
เถาของมะระ (Okabe,1982)     

ข. Pentacyclic  triterpene   ท่ีพบในมะระมี  3  ชนิดคือ  momordicinin(13 β, 28-
epoxy-urs-11-en-3-one), momordicilin (24-[1’-hydroxy, 1’-methyl 1-2’-pentenyloxyl]-ursan-3-
one) และmomordicin(13-hydroxyl-28-methyl-urs-11-en-one)ซ่ึงแยกไดจากสารสกดัดวยเมธานอล
ของผลมะระสดในป ค.ศ.1997  ดังภาพ 2.3  
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2.2.3.2  Steroid  glycoside 
สเตอรอยดท่ีแยกไดจากมะระ ไดแก β-spinasterol, stigmast-5-ene-3-β-25-diol, 

stigmasterol, β-sitosterol, momordenol (3β-hydroxy-stigmast-5,14-diene-16-ene)และคาแรนทิน  
(มลฤดี, 2545)    

คาแรนทิน   เปนสารผสมของสเตอรอยดไกลโคไซด 2 ชนิด  คือ  β-sitosterol-β-D-
glucoside กับ 5,25 stigmastadien-3β-ol-β-D-glucoside (ภาพ2.4)ในอัตราสวน1:1 สารคาแรนทิน
เปนสารท่ีไมมีข้ัว ละลายไดดีใน ไดคลอโรมีเทน  เบนซีน และคลอโรฟอรม ไมละลายใน
ปโตรเลียมอีเธอร   เฮกเซนและนํ้า  อยางไรก็ตามการท่ีมีไกลโคไซดเกาะอยูทําใหละลายไดเล็กนอย
ในเอธานอลและเมธานอล  ถึงแมวาสารคาแรนทินจะละลายไดเล็กนอยในเอธานอลแตมีความเปน
พิษนอยกวาการใชคลอโรฟอรมและเปนท่ียอมรับมากกวา (Jamwal, 1962)   คาแรนทินมีน้ําหนัก
โมเลกุลเทากับ 578.434 มีจุดหลอมเหลวท่ี  243.5 องศาเซลเซียส   และใหผลบวกเม่ือนําไปทดสอบ
ดวย Liebermann-Burchard’s Test  จะเปล่ียนสีสารละลายจากสีมวงไปเปนสีน้ําเงินและเปล่ียนตอ
เปนสีเขียวและสีเหลือง (Lolitkar และ Rajarama Rao, 1966)   

คาแรนทินสามารถสกัดไดดวยคลอโรฟอรมโดยใช  soxhlet และตองนําไปกําจัด           
ตัวทําละลายออกโดยใช evaporator เพื่อแยกคลอโรฟอรมออกจากผลิตภัณฑซ่ึงถามีคลอโรฟอรม
หลงเหลืออยูในสารสกัดจะทําใหเกิดพิษได    ดังนั้นการใชเอธานอลเปนตัวทําละลายจึงเปน         
อีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการสกัดสารคาแรนทินได (เจษฎา, 2547) 

 
2.2.3.3  Polypeptide   
โปรตีนท่ีแยกไดจากมะระ ไดแก โปรตีน  MAP30 และ โพลีเปปไทด พี หรือ p-insulin   

ซ่ึงเปนฮอรโมนอินซูลินจากพืชแยกไดจากผลและเมล็ดของมะระมีน้ําหนักโมเลกุล  11  กิโลดัลตัน
ประกอบดวยกรดอะมิโน 166 หนวย   มีฤทธ์ิลดระดับน้ําตาลในเลือด   ซ่ึงทําการทดลองท้ังใน
สัตวทดลองและในคน (Khanna, 1984 ; 1985)      สวน MAP 30  เปนโปรตีนท่ีสกัดไดจากมะระจนี 
จากตางประเทศ   มีฤทธ์ิตานเช้ือ HIV (ฉัตรชัย, 2545)   

 
2.2.3.4  สารอ่ืนๆ 

 สารอ่ืนๆท่ีพบในมะระ ไดแก  monoterpene(cymene), sapogenin(diosgenin), alkaloid 
(tryptamine, vicine และ zeatin) นอกจากนี้ยังพบสารแคโรทีนอยด เชน lutein, lycopene,   
phytofluene  และ  zeaxanthin  (มลฤดี, 2545)  
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ภาพ 2.2  โครงสรางโมเลกุลของ usual  cucurbitacin  และ  unusual  cucurbitacin   
ท่ีมา : มลฤดี, 2545                                
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ตาราง 2.2  โครงสรางโมเลกุลของ cucurbitacin ท่ีแยกไดจากผล ใบ และเถาของมะระ 
cucurbitacins  ท่ีแยกไดจากผล cucurbitacins  ท่ีแยกไดจากใบและเถา 

 
 

 

 
 

 

 ท่ีมา : มลฤดี, 2545 
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ภาพ 2.3  โครงสรางสาร pentacyclic  triterpene  ในมะระ  
ท่ีมา : มลฤดี, 2545 
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β-sitosteryl glucoside 
 
 

 
 

5,25 stigmastadiem-3β-ol-β-D-glucoside 
 
  

ภาพ 2.4 โครงสรางของสารคาแรนทิน 
ท่ีมา : มลฤดี, 2545 
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2.3  ฤทธ์ิตานเบาหวานของมะระและสารออกฤทธ์ิในมะระ 
  มะระเปนพืชสมุนไพร ท่ีมีการนํามาใชในการรักษาโรคเบาหวานกันอยางแพรหลาย  
โดยพบวามีการใช  ผลมะระสด  น้ําค้ันมะระ  และผงมะระ  มาใชในทางการแพทยเพื่อรักษาผูปวย
โรคเบาหวานควบคูไปกับการใชยาตานโรคเบาหวาน และพบวามะระสามารถเสริมฤทธ์ิของยาตาน
โรคเบาหวานได ซ่ึงพบจํานวน 8 ใน 9 ของผูปวยโรคเบาหวาน  ท่ีรับประทานมะระควบคูไปกบั   
ยาตานโรคเบาหวาน  
  มีรายงานทางวิทยาศาสตรท่ีทําการศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของมะระ
(hypoglycemic effect)  โดยมีการศึกษาท้ังในหลอดทดลอง (in vitro)  ในสัตวทดลองและในมนุษย 
(in vivo)   ซ่ึงการทดลองในมนุษยสวนใหญทําในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2  อยางไรก็ตามยังมี
การศึกษาในมนุษยเพียงเล็กนอยเทานั้น   ซ่ึงผลจากการทดลองยืนยันวาการบริโภค  ผลมะระสด                 
มะระผง  และสารสกัดจากมะระ  สามารถลดน้ําตาลในเลือดได   โดยการลดระดับน้ําตาลในเลือด
จะเกิดข้ึน  30  นาที หลังจากการกินมะระ  และจะออกฤทธ์ิสูงสุดท่ีช่ัวโมงท่ี 4 และฤทธ์ิจะคงอยู
อยางนอย 12 ช่ัวโมง (Basch และคณะ, 2003) และมีการระบุทางการแพทยวาผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2 ควรรับประทานมะระแตควรอยูภายใตการแนะนําของแพทย (Cunnick และTakemato, 
1993) ซ่ึงสารท่ีคาดวาเปนสารสําคัญในการออกฤทธ์ิและมีรายงานทางวิทยาศาสตรยืนยันวาออก
ฤทธ์ิลดน้ําตาลในเลือด ไดแก คาแรนทิน (charantin), โพลีเปปไทด พี (p-insulin) และวิซิน (vicine) 
(Raman, 1996)   
 
  2.3.1  คาแรนทิน (charantin)  
  คาแรนทินเปนสารสเตอรอยดไกลโคไซดท่ีแยกไดจากผลมะระ  มีคุณสมบัติเหมือน
อินซูลินและมีฤทธ์ิคลายกับการรับประทานยาตานเบาหวาน (Cunnick และTakemato, 1993) และ     
สารคาแรนทินสามารถใชรักษาโรคเบาหวานแทนการฉีดอินซูลินในผูปวยรายท่ีการฉีดอินซูลิน   
ไมไดผลโดยไมเกิดผลขางเคียง   และเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางใน
การรักษาโรคเบาหวาน  (Belinda, 2000 ; Sharma และคณะ, 1996)          
  Lolitkar และRajarama Rao (1966)   ศึกษาการสกัดสารคาแรนทินจากมะระโดยนํา
มะระมาหั่นเปนช้ินเล็กๆ และนําไปทําแหงโดยใชเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 60 องศาเซลเซียส 
เม่ืออบเสร็จแลวนํามาบดใหเปนผง    แชในเอธานอล 80%  รอจนเอธานอลซึมเขาไปในมะระผง
จากนั้นนําไปทําใหเขมขนแลวนําไปแขวนลอยในเอธานอล 95%   ปรับ pH ใหเทากับ 10 โดยใช  
โซเดียมไฮดรอกไซด  ต้ังท้ิงไว 48  ช่ัวโมง จากนั้นทําใหเจือจางดวยน้ํากล่ัน แลวสกัดดวยอีเธอรนํา
สารสกัดท่ีไดมาลางดวยน้ํา  ตามดวย กรดไฮโดรคลอริก  5%  และลางดวยน้ําอีกคร้ัง จากนั้นนําไป
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ทําใหแหงโดยใช  anhydrous sodium sulphate  กล่ันอีเธอรออก สวนท่ีเหลือนําไปตกผลึกหลายๆ
คร้ังโดยใช    เอธานอล 95%  ซ่ึงผลึกสารท่ีไดก็คือคาแรนทิน  และเม่ือนําคาแรนทินไปวิเคราะห
โดยเทคนิค    thin layer chromatography   โดยใชเฟสคงท่ีคือซิลิกาเจล    และเฟสเคล่ือนท่ีคือ                    
เมธานอล:เบนซีน  ในอัตราสวน 2:8  พบวา มีคา  Rf  เทากับ 0.5   จากนั้นไดศึกษาฤทธ์ิในการลด
ระดับน้ําตาลในเลือดของคาแรนทินในกระตายท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานโดยใช alloxan และ
ใหอดอาหาร ใหกระตายไดรับสารคาแรนทินทางปาก และฉีดเขากระแสเลือด  พบวา   ระดับ
น้ําตาลในเลือดคอย ๆ ลดลงในช่ัวโมงท่ี 1  ถึงช่ัวโมงท่ี  4   หลังจากไดรับคาแรนทิน และการไดรับ
คาแรนทิน 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมทางปากสามารถลดนํ้าตาลในเลือดได 42% ท่ีช่ัวโมงท่ี 4 
หลังจากไดรับคาแรนทิน และเม่ือเพิ่มปริมาณการใชคาแรนทิน พบวามีประสิทธิภาพในการลด
น้ําตาลในเลือดไมเพิ่มข้ึน  และพบวาการไดรับคาแรนทินทางปากและฉีดเขากระแสเลือด มีผลตอ
แบบแผนของการเปล่ียนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดไมแตกตางกัน    อยางไรก็ตามการไดรับ                   
คาแรนทิน 15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมโดยฉีดเขากระแสเลือด   ใหผลเชนเดียวกับการไดรับคาแรนทิน                     
25  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทางปาก  จากนั้นศึกษาฤทธ์ิลดน้ําตาลในเลือดของคาแรนทินเปรียบเทียบ
กับยา  tolbutamide พบวาคาแรนทินสามารถลดน้ําตาลในเลือดไดมากกวาเมื่อเทียบกับยา 
tolbutamide  และมีผลตอแบบแผนของการเปล่ียนแปลงระดับน้ําตาลในเลือดคลายกัน   นอกจากนี้
ยังรายงานวาการกินผลมะระสดท้ังลูก 1.5  กิโลกรัมจะไดรับคาแรนทิน 50  มิลลิกรัม  แตการดื่มน้ํา
ค้ันมะระสด  50-60 มิลลิลิตรตอวันจะไดรับคาแรนทินเพียงเล็กนอยเทานั้น    ซ่ึงการกินมะระท้ังผล
แทนการดื่มน้ํามะระสดอาจมีผลลดน้ําตาลในเลือดไดดีกวา และการบริโภคมะระติดตอกันเปน
เวลานานไมมีความเปนพิษแตอยางใด 
  Olaniyi (1973)    ศึกษาการสกัดสารคาแรนทินจากมะระข้ีนกโดยนํามะระมาหั่นเปน
ช้ินเล็กๆ  และนําไปทําแหงโดยใช เตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เม่ืออบเสร็จแลว
นํามาบดใหเปนผง  นําไปสกัดดวยเมธานอลโดยใช soxhlet นําสารสกัดท่ีไดไปทําใหเขมขนให
เหลือเมธานอลนอยท่ีสุด  จากนั้นทําใหเจือจางดวยเอธานอล   แลวทําใหเปนเบสดวยโพแทสเซียม                 
ไฮดรอกไซด ต้ังท้ิงไว  48  ช่ัวโมง โดยนําไปแชในตูเย็น   จากน้ันทําใหเจือจางดวยน้ํากล่ันแลว
สกัดหลายๆคร้ังดวยอีเธอร    ลางสารสกัดท่ีไดดวยน้ํากล่ันตามดวยกรดไฮโดรคลอริก และทําให
แหงโดยใช   anhydrous sodium sulphate  เม่ือกําจัดตัวทําละลายออกหมดจะไดสารสีน้ําตาล 
(brown residue)   นําไปตกผลึกอีกคร้ังดวยเอธานอล  จะไดผลึกท่ีไมมีสี (compound A)    นําผลึกท่ี
ไดไปวิเคราะหโดยเทคนิค  TLC, IR, MS  และวิเคราะหหาจุดหลอมเหลวเทียบกับคาแรนทินอางอิง  
พบวา compound A  คือสารคาแรนทิน ซ่ึงมะระผง  1  กิโลกรัมจะสกัด compound A  ได 0.85 กรัม  
(0.085%  yield)    
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  Marquis และคณะ (1977)  ศึกษาฤทธ์ิการลดน้ําตาลในเลือดของคาแรนทินเปรียบเทยีบ
กับอินซูลินโดยทําการทดลองในหนู  พบวาสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดท่ีช่ัวโมงท่ี 18 และ
รายงานวาสารคาแรนทินเปนสารออกฤทธ์ิตานเบาหวานท่ีพบในมะระ 

มลฤดี (2545)     ศึกษาการวิเคราะหสารคาแรนทินซ่ึงสกดัจากสวนตางๆของมะระข้ีนก  
โดยนําสวน เถา  ผล  และราก  ของมะระไปลาง  หั่นเปนช้ินเล็กๆ นําไปทําแหงท่ี 50 องศาเซลเซียส  
จากนั้นนําไปบดใหละเอียด นํามะระผงท่ีไดไปสกัดดวย  เอธานอล  95%  โดยใช  soxhlet   นําสาร
สกดัท่ีไดไปทําใหเขมขนแลวนําไปศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวาสามารถแยกสารผสมของ 
สเตอรอยดไกลโคไซด  (สาร A)  ไดในปริมาณ  0.0216%  จากเถา  และ 0.0064% จากราก   จากน้ัน
ไดแยกสาร A - 2  ออกจากสารA  นําไปวิเคราะหโครงสราง พบวาสาร A - 2  เปนสารผสมของ            
3β-O-Dglucopyranosyl-(24α)-ethylcholest-5-ene(C35H60O6) และ 3β-O-Dglucopyranosyl-(24α)-
ethylstigmasta-5,25-diene (C35H58O6)  ในอัตราสวน 1:1  ซ่ึงสอดคลองกับสารคาแรนทินท่ีมีฤทธ์ิ
ลดน้ําตาลในเลือด   จากนัน้ทําการหาปริมาณคาแรนทินใน  เถา   ผล  และรากของมะระข้ีนกโดยใช
เทคนิค HPLC ใชคอลัมน C-18 mobile  phase  คือ  น้ํา:เมธานอล  ในอัตราสวน 100:2 ใช                            
flow   rate  1   มิลลิลิตรตอนาที และใช  UV  detector โดยวดัคาการดดูกลืนแสงท่ี  204  นาโนเมตร  
พบวาพีคของสารคาแรนทินจะปรากฏท่ีนาทีท่ี  8.1 และวิเคราะหปริมาณสารคาแรนทินในสวน เถา   
ผล  และรากไดปริมาณ 0.0417%, 0.0301% และ 0.0139% ของมะระผง  ตามลําดับ 

Patel และคณะ (2006)      ศึกษาการพัฒนาวิธีการวิเคราะหปริมาณคาแรนทินโดยใช
เทคนิค  HPTLC   ทําการศึกษาในผลมะระข้ีนกขนาดเล็ก (small fruit)   และขนาดใหญ (big fruit)   
ผลมะระข้ีนกสดและในผลิตภัณฑยาสมุนไพรท่ีมีมะระข้ีนกเปนสวนประกอบท่ีวางขายใน
ทองตลาด 3  ยี่หอ  คือ Mersina,  Diabecone  และ  Madhuripu   เตรียมตัวอยางโดยใช  ผลิตภัณฑยา
สมุนไพรชนิดละ  200 มิลลิกรัม  สกัดดวยคลอโรฟอรม   สวนมะระข้ีนกผลเล็กและผลใหญ  เตรียม
โดยนําไปทําแหงแลวบดใหเปนผง  นําไปสกัดดวยคลอโรฟอรม  แลวนําไปวิเคราะหหาปริมาณ              
คาแรนทินดวย เทคนิค  HPTLC   โดย spot   สารสกัดลงบน  TLC  plate  (Silica gel 60  F254  
precoated plates  ขนาด 10 x 10 เซนติเมตร)   เฟสเคล่ือนท่ีคือ เบนซีน:เมธานอล(80:20) เม่ือพน
ดวยกรดซัลฟูริก  10 %  ในแอลกอฮอล  แลวนําไปอบท่ี 130  องศาเซลเซียส  เปนเวลา  2-3 นาที  
พบวามีจุดสีมวงซ่ึงมีคา Rf  เทากับ  0.32  และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 536 นาโนเมตร แลว
คํานวณหาปริมาณคาแรนทินเทียบกับกราฟมาตรฐาน  พบวามะระข้ีนกแหงผลเล็ก   ผลใหญ  และ
ผลมะระข้ีนกสดมีปริมาณคาแรนทิน 0.600, 0.4716 และ 0.3863% w/w  ตามลําดับ  สวนผลิตภัณฑ
ยาสมุนไพรยี่หอ  Mersina, Diabecone และ Madhuripu  มีปริมาณคาแรนทิน 0.09356, 0.06443 
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และ 0.06305%w/w  ตามลําดับ ซ่ึงเทคนิค  HPTLC นี้สามารถตรวจวัดความเขมขนของคาแรนทิน
ไดในระดับนาโนกรัม 

Pitipanapong และคณะ (2007)    ศึกษาการสกัดสารคาแรนทินจากมะระโดยวิธีการ
สกัดดวยของเหลวท่ีความดันสูง (pressurized  liquid  extraction)  ซ่ึงเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการ
สกัดสูงโดยศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการสกัดไดแก  ชนิดของตัวทําละลาย(อะซิโตน 
ไดคลอโรมีเทน   เอธานอล(0-100%)  และนํ้า)  อัตราการไหลของตัวทําละลาย 2-6 มิลลิลิตรตอนาที     
และ อุณหภูมิในการสกัดท่ี  50-100  องศาเซลเซียส    ความดัน 10  เมกกะปาสคาล  นําไปวิเคราะห
ปริมาณคาแรนทินดวยเทคนิค HPLC พบวา  การสกัดสารคาแรนทินโดยใช อะซิโตน และเอธานอล 
มีประสิทธิภาพสูงกวาการสกัดดวยไดคลอโรมีเทน  และนํ้า ซ่ึงประสิทธิภาพในการสกัดข้ึนกับ
อุณหภูมิและองคประกอบของตัวทําละลาย โดยพบวา เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน และสัดสวนของ
เอธานอลเพิ่มข้ึนประสิทธิภาพในการสกัดจะเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับการสกัดโดยใช soxhlet 
พบวาระยะเวลาในการสกัดลดลง 3.75 เทา 

 
  2.3.2  โพลีเปปไทด พี  (p-insulin)    

  p-insulin  เปนฮอรโมนอินซูลินจากพืช แยกไดจากผลและเมล็ดของมะระ  มีน้ําหนัก
โมเลกุล  11 กิโลดัลตัน  มีรายงานวา   p-insulin  สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดท้ังในสัตวทดลอง
และในมนุษยโดยการฉีด p-insulin เขากระแสเลือด (Khanna และคณะ,1984)   เนื่องจากโปรตีน           
จะถูก  inactivate  เม่ือไดรับทางปากจากการถูกยอยโดยเอนไซมยอยโปรตีน (proteolytic enzyme)    
ดังนั้นฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดจากการไดรับ p-insulin ทางปากจึงยังมีขอสงสัยอยู  Khanna  
(1985) รายงานวา ยังไมมีหลักฐานใดท่ีสนับสนุนวา  p-insulin  สามารถออกฤทธ์ิลดน้ําตาลในเลือด
ไดเม่ือไดรับทางปาก  สอดคลองกับรายงานของ Raman (1996)  ซ่ึงรายงานวา  การไดรับ  p-insulin 
ดวยวิธีฉีดเขากระแสเลือดนั้นสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได แตผลจากการไดรับ p-insulin   
ทางปากยังนั้นยังมีขอสงสัยอยู  

 
  2.3.3  อัลคาลอยด  (alkaloid) 

  Day และคณะ (1990)     รายงานวาสารอัลคาลอยดท่ีแยกไดจากน้ําค้ันมะระ มีฤทธ์ิลด
น้ําตาลในเลือด   นอกจากนั้นสาร  pyrimidine  nucleoside  vicine ในกลุมอัลคาลอยด ซ่ึงเเยกได
จากเมล็ดของมะระสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูทดลองได โดยระดับน้ําตาลในเลือด
ของหนูทดลองลดลงเม่ือหนูไดรับเมล็ดมะระ 16 กรัมตอกิโลกรัม (Dutta และคณะ, 1981; Barron 
และคณะ, 1982)  
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  2.3.4  Kakra  compound 
  Srivastavaและคณะ (1993)  แยกสารประกอบท่ีไมใชสารในกลุมสเตอรอยด 3 ชนิด
ไดแก kakra 1b, 111a และ 111b  จากผลมะระและพบวามีฤทธ์ิลดน้ําตาลในเลือด   แตยังไมมีการ
หาโครงสรางของสารชนิดนี้ 

   
2.4  ผลตอเนื้อเยื่อและเอนไซมของสารออกฤทธ์ิตานเบาหวานในมะระ 
  ถึงแมวากลไกในการลดระดบัน้ําตาลในเลือดของมะระยงัไมเปนท่ีทราบแนชัด  แตไดมี 
การเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลไกในการลดระดับน้ําตาลในเลือดของมะระไวหลายแนวคิด   ดังนี ้

  ผลตอการดดูซึมกลูโคส  (glucose  absorption)    Meir และYaniv  (1985)   รายงานวา 
สารสกัดจากมะระสามารถลดการดูดซึมกลูโคสในลําไสเล็กไดโดยยับยั้งการขนสงกลูโคสท่ี brush  
border  และจะชวยปรับปรุงภาวะ glucose  tolerance ได    

  ผลตอการหล่ังอินซูลิน   (insulin secretion)   Welihinda และคณะ (1982)     รายงานวา 
สารสกัดจากมะระเพ่ิมการหล่ังของอินซูลินจากตับออนไดในหลอดทดลอง โดยจะไปเพิ่มการผลิต
เบตาเซลลในตับออน   Mosihuzzaman และคณะ(1994)  รายงานวาสารสกัดจากผลมะระสามารถ
กระตุนการหล่ังของอินซูลินจาก  pancreatic islet cell  ท่ีแยกออกมาจากหนไูด  

  การออกฤทธ์ิคลายฮอรโมนอินซูลิน (insulinomimetic effect)            ในมะระมีสารที่มี 
โครงสรางคลายกับอินซูลินท่ีพบในสัตว      และพบหลักฐานวามีคุณสมบัติคลายฮอรโมนอินซูลิน   
(Basch และคณะ, 2003)  Shibib และคณะ (1993)  รายงานวา มะระสามารถลดการเกิดกระบวนการ
เปล่ียนไกลโคเจนเปนกลูโคสท่ีตับ  และเพิ่มการเกิดกระบวนการสังเคราะหไกลโคเจนในตับดวย
และรายงานวา  สารสกัดดวยเอธานอลของมะระ  สามารถกระตุนการทํางานของเอนไซม glucose-
6-phosphatate dehydrogenase ได  ซ่ึงการเพิ่มการทํางานของเอนไซม  glucose-6-phosphatate 
dehydrogenase จะสงผลใหเกิดการนํากลูโคสไปใชท่ีตับมากข้ึน ทําใหระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด
ลดลง   Raman (1996)  รายงานวา น้ําค้ันมะระสามารถเพ่ิมการนาํกลูโคสไปใชในเซลลกลามเนื้อได   
โดยสารสกัดจากมะระสามารถลดการทํางานของ  hepatic   gluconeogenetic  enzyme  และเพิม่การ
สังเคราะหไกลโคเจนในกลามเนื้อและในตับได นอกจากนี้ยังยับยั้งการเกิดออกซิเดช่ันของกลูโคส
ซ่ึงเปนข้ันตอนแรกของการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสได 
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ตาราง 2.3  การศึกษากลไกการลดระดับน้ําตาลในเลือดของมะระ  
การศึกษา กลไกการลดระดับน้ําตาลในเลือด 
Ahmed  et al., 1998  เพิ่มจํานวนเบตาเซลล (β-cell) 
Welihinda  et al., 1986 เพิ่มการหล่ังอินซูลินท่ีตับออน 
Karunanayake and Welihinda,1986  เพิ่มการนํากลูโคสไปใชในตับและกลามเนื้อ 
Shibib  et al, 1993  ยับยั้งการทํางานของเอนไซม  glucose-6-phosphatase  

และ fructose -1,6- bisphosphatase  และกระตุนการ
ทํางานของเอนไซม  glucose-6-phosphatate  
dehydrogenase  ท่ีตับ 

Matsuda et al, 1998  ยับยั้งการขนสงกลูโคสท่ี brush border ของลําไสเล็ก 
Rathi  et al, 2002  ยับยั้งการทํางานของเอนไซมท่ีเกี่ยวกับการยอยแปง เชน  

hexokinase, glucokinase และ phosphofructokinase 
 
 
2.5 สรรพคุณของมะระในการรักษาโรคอ่ืนๆ 
 รักษาโรคเอดส   โดยมีสารตานเช้ือ HIV ไดแก  โปรตีน MRK 29  (หรือ TBGP 29) ซ่ึง
เปนโปรตีนท่ีมีน้ําหนกัโมเลกุล 28.6 กิโลดัลตัน  แยกไดจากผลและเมล็ดของมะระข้ีนก MRK 29 มี
คุณสมบัติในการยับยั้งเอ็นไซมรีเวอรสทรานสคริปเทส (HIV-1 reversetranscriptase) ซ่ึงลําดับของ
กรดอะมิโนในโปรตีน MRK 29 ตางกับ โปรตีน MAP 30  โดยโปรตีน MAP 30  เปนโปรตีนท่ีสกัด
ไดจากมะระจนีจากตางประเทศ ท่ีมีฤทธ์ิตานเช้ือ HIV โดยยบัยั้งเอ็นไซมรีเวอรสทรานสคริปเทส      
(HIV-1reversetranscriptase)และยับยั้งการทํางานของเอ็นไซมอินทีเกรส(HIV-integrase) นอกจากนี้  
สารไกลโคโปรตีนท่ีช่ือ มอมอรคาริน ซ่ึงแยกไดจากเมล็ดของมะระจนีในตางประเทศเชนกนัมี
คุณสมบัติทําใหระดับ HIV antigen ในเซลลท่ีติดเช้ือ HIV ตํ่าลง และยังมีผลในการลดจํานวนเซลล
ท่ีติดเช้ือ (ฉัตรชัย, 2545)   การใชน้ําค้ันจากผลดื่มใหผลดีกวากนิสดหรือตมแตการสวนทวารดวยน้ํา
ค้ันมะระจะไดผลดีกวาการดืม่ เพราะสารสําคัญ MAP 30  เปนโปรตีนจะไมสามารถถูกทําลายโดย
กรดและน้ํายอยอาหารในกระเพาะอาหารได  (ไมตรี, 2542)   
 ตานโรคมะเร็ง    สารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิตานมะเร็ง คือ guanylate cyclase inhibitor สกัด
ไดจากผลสุก  MAP 30 สกัดจากเนื้อผลสุกและเมล็ด  และสารมอมอรคารินสกัดจากเมล็ดโดยนําผล
และเมล็ดตมน้าํดื่ม (แสงไทย, 2544)สารกลุมอนุพันธของไอโซพรีนอยดในมะระกมี็ฤทธ์ิตานมะเร็ง     
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นอกจากนี้ยังใชมะระเปนยาแกไข โดยนําผลมะระมาตมในน้ําเดือดแลวดื่ม อาการตวัรอนจะหายไป 
และยังสามารถแกแผลบวม โดยใชผลสดตําพอกแผล (ฉัตรชัย, 2545)    
 สําหรับความเปนพิษ มีรายงานวามะระมีผลตอตับและระบบสืบพันธุของสัตวทดลอง  
สวนในมนุษย  แมวาจะมีผูบริโภคมะระเปนจํานวนมากท้ังท่ีรับประทานเปนอาหารและเปนยา
สมุนไพรแตยังไมมีรายงานวามีความเปนพิษในมนุษย  (Raman, 1996)     
 Zhang (1992)  รายงานวามะระมีความเปนพิษนอยมาก  โดยไมพบการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีของเลือด   ตับ  ไต  หัวใจ  และไมพบความผิดปกติรายแรงแตอยางใดในผูปวยท่ีรับประทานน้ํา
ค้ันมะระทุกวนัเปนเวลา 3 ป โดยใหผูปวยดื่มน้ําค้ันมะระ 400 -1000 มิลลิลิตรตอวัน และไดแนะนํา
วาในคนปกติควรดื่มน้ําค้ันมะระ 6-10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  และเนื่องจากเทคนคิในการเตรียมน้ํา
ค้ันมะระและสารสกัดจากมะระมีความผันแปร จึงไมสามารถกําหนดปริมาณสูงสุดในการกนิ
(optimum  dose) มะระหรือสารสกัดจากมะระได  
 
2.6  การอบแหง  (drying) 

การอบแหง เปนการลดความช้ืนของอาหารจนถึงระดับท่ีสามารถระงับการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียได  คือมีคาวอเตอรแอกทิวิตี (Aw)  ตํ่ากวา 0.60  (สุคนธช่ืน, 2546)  ในการทําแหง
จะตองมีการใหพลังงานแกอาหาร ซ่ึงพลังงานท่ีใชอาจเปนพลังงานความรอนจาก   แสงอาทิตย 
ไฟฟา หรือกาซ   พลังงานความรอนจะทําใหน้ําในอาหารเปล่ียนสถานะเปนไอแลวเคล่ือนยายออก
จากอาหาร  การระเหยของน้ําออกจากสารช้ืนและไอน้ําท่ีระเหยออกมาจะเขาสูกระแสอากาศเปน
การถายเทมวลของน้ํา (ความช้ืน)  จากสารช้ืนไปสูกระแสอากาศ   ความช้ืนของสารจะลดลง และ
ความชื้นของอากาศจะเพ่ิมข้ึน   อากาศจะพาไอน้ําระเหยออกไป  โดยมีอากาศแหงเขามาแทนท่ี              
ทําใหบริเวณผิวนอกของอาหารมีความดันไอของไอน้ําลดลง  เกิดความแตกตางของความดันไอน้ํา
ระหวางอากาศภายนอกกับความช้ืนภายในช้ินอาหาร จึงเปนแรงขับใหน้ําจากภายในจะเคลื่อนยาย
ออกมาท่ีผิวนอกของอาหารและเกิดการระเหยของนํ้าท่ีผิวหนาของอาหารอีก   การทําแหงจะส้ินสุด
เม่ือความชื้นของอากาศในเตาสมดุลกับความชื้นของอาหาร    ซ่ึงลักษณะการเคล่ือนยายของนํ้าใน
อาหารมีผลตออัตราการทําแหง  (การสูญเสียน้ําตอหนึ่งหนวยเวลา)   ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการ             
ทําแหง  (สุคนธช่ืน, 2546)  ไดแก 
 -  ธรรมชาติของอาหาร  อาหารเนื้อโปรงมีการเคล่ือนท่ีของนํ้าภายในอาหารแบบผาน
ชองแคบซ่ึงเร็วกวาการแพรในอาหารเนื้อแนน  ดังนั้นอาหารเน้ือโปรงจึงแหงไดเร็วกวาอาหารแนน
เนื้อ   อาหารที่มีน้ําตาลสูง   น้ําตาลจะกีดขวางการเคล่ือนท่ีของน้ําจึงแหงชา 
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 -  ขนาดและรูปราง    มีผลตอพื้นท่ีผิวตอน้ําหนัก  อาหารท่ีมีขนาดเล็กจะมีพื้นท่ีผิวตอ
น้ําหนักมากกวาอาหารขนาดใหญจึงแหงไดเร็วกวา 

 - อุณหภูมิของอากาศรอน  ถาอากาศมีความช้ืนคงท่ีการเพิ่มอุณหภูมิเปนการเพิ่ม
ความสามารถในการรับไอน้ําจึงมีผลตอการทําแหงในชวงอัตราการทําแหงคงที่และอุณหภูมิท่ี
สูงข้ึนทําใหการแพรกระจายของน้ําดีข้ึน  จึงมีผลตอการทําแหงในชวงอัตราการทําแหงลดลงดวย 

 -  ความเร็วของลมรอน   เม่ือความเร็วของลมรอนเพิ่มข้ึนจะเคล่ือนยายไอน้ําออกไดเร็ว
ข้ึนทําใหมีอัตราการทําแหงเร็วข้ึน 

   
ชนิดของเคร่ืองอบแหง (dryer)     เคร่ืองอบแหงแบงเปน 2  ชนิด ตามลักษณะการให

ความรอน  คือ 

 1. Adiabatic dryer      เปนเคร่ืองอบแหงท่ีใหความรอนโดยใชกระแสลมรอนเคล่ือนท่ี
สัมผัสกับอาหารโดยอาหารอาจอยูกับท่ีหรือเคล่ือนท่ีดวย ไดแก tray dryer, cabinet dryer, tunnel  
dryer,  kiln  dryer,  spray  dryer,  flow  current  dryer และ air-lift  dryer เปนตน 
 2. Solid  surface transfer  dryer        เปนเคร่ืองอบแหงท่ีใหความรอนแกอาหารโดยให
อาหารสัมผัสกับแผนโลหะรอน เม่ือน้ําในอาหารไดรับความรอนจะระเหยกระจายออกไปท่ี
บรรยากาศตามธรรมชาติ หรือใชลมหมุนเวียนหรือใชระบบสุญญากาศไดแก drum  dryer,  vacuum  
shelf  dryer และ continuous  vacuum  dryer  เปนตน 
 

เคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาด (tray  dryer) 
เคร่ืองอบแหงลมรอนแบบถาดนิยมใชกับผักผลไมท่ีเปนช้ินขนาดใหญ เปนเคร่ือง

อบแหงท่ีมีถาดหรือตะแกรงสําหรับใสอาหาร แลวใหกระแสลมรอนพัดผานจากดานหน่ึงไปยัง            
อีกดานหน่ึงของเคร่ืองอบ หรือลมรอนอาจถูกบังคับใหหมุนเวียนโดยพัดลม ซ่ึงการหมุนเวยีนของ
อากาศอาจเปนแนวนอนขนานกับถาดใสอาหาร  หรือในแนวดิ่งผานทะลุใสอาหาร   เม่ืออากาศรอน
ถูกเปาลงบนช้ินอาหารท่ีเปยกช้ืน  จะทําใหอาหารแหง  แหลงความรอนท่ีใชอาจเปนขดลวดให
ความรอน   กาซ  หรือ ไอน้ํา (สุคนธช่ืน, 2546)    
 
2.7 เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศ  

การทําแหงโดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ  เปนกระบวนการทําแหงท่ีใช
ระบบไมโครเวฟรวมกับระบบการทําแหงภายใตสุญญากาศ  (สายสนม, 2546)    ใชหลักการลดจุด
เดือดของน้ําในผลิตภัณฑลงโดยใชสภาวะสุญญากาศ  ซ่ึงสามารถทําใหน้ําเดือดท่ีอุณหภูมิตํ่า  เพื่อ
รักษาสี  รูปทรง  รส  กล่ิน  และสารอาหารใหไดใกลเคียงกับของสด  การใหความรอนโดยคล่ืน
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ไมโครเวฟแตกตางจากการใหความรอนดวยวิธีปกติ  โดยท่ีความรอนเคล่ือนท่ีจากผิวดานนอกเขาสู
ใจกลางของผลิตภัณฑ  ทําใหไอน้ําระเหยออกมา  ผลิตภัณฑจะคอย ๆ แหงจากผิวนอกเขาไปสู
แกนกลาง  ผิวซ่ึงแหงแลวจะเปนฉนวนความรอน ทําใหการนําความรอนลดลงจึงตองใชเวลา                        
ทําแหงนาน  สงผลใหผิวนอกแข็งและมีสีคลํ้า  สวนวิธีการใหความรอนโดยคล่ืนไมโครเวฟน้ันทุก
สวนของผลิตภัณฑท่ีนํามาทําแหงจะไดรับพลังงานพรอมกัน  ทําใหไอน้ําท่ีเกิดข้ึนภายในผลิตภัณฑ
เคล่ือนท่ีจากภายในออกสูผิวนอก  ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีรูปทรงคลายรูปเดิม  และการทําแหงดวย
วิธีนี้จะใชเวลานอยกวาวิธีอ่ืนมาก  ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีสีใกลเคียงกับของเดิม  เพราะไดรับความ
รอนเปนเวลาส้ัน ๆ เทานั้น  นอกจากนั้นการทําแหงดวยวิธีนี้ยังสามารถทําไดตลอดเวลาไมวา
สภาวะอากาศจะเปนอยางไร (ธีรพร, 2546) อยางไรก็ตามการทําแหงโดยใชเคร่ืองอบไมโครเวฟ
แบบสุญญากาศ  มีขอจํากัด คือ มีการใชกระแสไฟฟา  ซ่ึงทําใหตนทุนการผลิตสูง (วีระชัย, 2550) 

ระบบการทํางาน 

เคร่ืองอบแหงไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน  เปนการทําแหงท่ีสภาวะสุญญากาศ  
ซ่ึงมีสวนประกอบของเคร่ืองท่ีสําคัญ 3 สวน  คือ 

1. ถังอบไมโครเวฟ 
ถังอบไมโครเวฟ  มีลักษณะเปนหองอบแหงทรงกระบอก  และมีทอนําคล่ืนไมโครเวฟ

ตออยูดานขางของผนังถัง  เพื่อนําคล่ืนไมโครเวฟจากแหลงกําเนิด (แมกนีตรอน)  มาสูบริเวณ
ภายในหองอบท่ีมีถังหมุน  ซ่ึงเปนสวนท่ีใสวัตถุดิบท่ีตองการทําแหง  โดยไดมีการออกแบบใหมี 
ใบกวาดเปนครีบอยูภายในทําหนาท่ีพาผลิตภัณฑข้ึนไปแลวปลอยใหตกลงมาอยางอิสระ  ทําให
ผลิตภัณฑไดรับพลังงานไมโครเวฟอยางท่ัวถึง  และไอน้ําท่ีระเหยออกมาจากผลิตภัณฑสามารถ
เคล่ือนท่ีออกไปไดสะดวก  ทําใหการทําแหงใชเวลานอย 

2. เคร่ืองจับไอน้ํา 
เปนอุปกรณชวยลดปริมาณไอน้ํากอนเขาปมสุญญากาศ   เนื่องจากปริมาตรของน้ําท่ี

กลายเปนไอจะมีปริมาตรเพ่ิมข้ึนหลายเทา  ทําใหปมสุญญากาศไมสามารถท่ีจะดูดอากาศออกไดทัน
กับปริมาตรไอน้ําท่ีขยายตัวในถังอบ  จึงทําใหความสามารถในการดูดอากาศลดลง  สงผลใหความ
ดันท่ีเปนสุญญากาศลดลง  นอกจากนั้นยังทําใหไอน้ําเกิดการกล่ันตัวภายในถังอบและการทําแหง
ไมสามารถทํางานตอได หรือทําใหผลิตภัณฑท่ีทําแหงเปล่ียนสภาพไป  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีเคร่ือง
จับไอน้ํา  เพื่อใหปมสุญญากาศทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดชวงเวลาการทําแหง 

3. ปมสุญญากาศ 
เคร่ืองปมสุญญากาศเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ ทําหนาท่ีเปนอุปกรณดูดอากาศทําให

เกิดสภาพสุญญากาศภายในถังอบ (วีระชัย, 2550) 
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กระบวนการทําแหง    เปนข้ันตอนหน่ึงในการเตรียมตัวอยางเพ่ือสกัดสารคาแรนทิน     
ซ่ึงสามารถรวบรวมและสรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการทําแหงโดยใชเตาอบลมรอน  และเตาอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศได  ดังนี้ 

Yongsawatdigul และGunasekaran (1995)  ศึกษาการทําแหงแครนเบอรร่ีโดยใชเทคนคิ  
microwave-vacuum  drying  ระบบ continuous และ  pulsed  โดยนําแครนเบอรร่ีแชในสารละลาย  
fructose corn syrup  เปนเวลา 24   ช่ัวโมง  จากนั้นนําไปทําแหงจนมีความช้ืนเหลือ 15%  โดยใช 
เตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศระบบ continuous ท่ีกําลังเคร่ืองไมโครเวฟ 250 และ 500 วัตต  
ความดัน  5.33 และ 10.67 กิโลปาสคาล   สวนระบบ  pulsed  ใชกาํลังเคร่ืองไมโครเวฟคงท่ี 250 
วัตต   ความดนั 5.33 และ 10.67 กิโลปาสคาล   โดยใชระยะเวลาเปดแมกนีตรอน 30 และ 60 วินาที   
และระยะเวลาปดแมกนีตรอน  60  90 และ 120 วินาที  ผลการทดลองพบวา  ระบบ  pulsed  มี
ประสิทธิภาพในการทําแหงดีกวาระบบ  continous  และการทําแหงท้ังสองระบบจะมีประสิทธิภาพ
สูงเม่ือใชความดันท่ี 5.33 กิโลปาสคาล     และในระบบ  pusled  พบวา  การใชระยะเวลาในการเปด
และปดเคร่ืองนาน 30 และ 150 วินาที  ตามลําดับ   จะทําใหการทําแหงมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

Lin และคณะ (1998)      ศึกษาการทําแหงแครอทโดยเปรียบเทียบระหวางการทําแหง
ดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ  ( 3 กิโลวัตต 19 นาที  ตามดวย 1 กิโลวัตต 4 นาที  และตาม
ดวย 0.5  กิโลวัตต 10 นาที )   ทําแหงดวยเตาอบลมรอน (70 องศาเซลเซียส)  และการทําแหงแบบ                
แชเยือกแข็ง (ความดัน 1.6 มิลลิเมตรปรอท   อุณหภูมิ chamber  20  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิ 
condenser -55  องศาเซลเซียส)  แลวทําการวิเคราะหการคืนรูป    ความหนาแนน  สี   เนื้อสัมผัส  
และคุณคาทางโภชนาการ  พบวาแครอทท่ีทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ มีการคืนรูป  
ปริมาณแอลฟาแคโรทีน   และวิตามินซีสูงกวาแตมีความหนาแนนตํ่ากวา  และเน้ือสัมผัสนิ่มกวา 
แครอทที่ทําแหงดวยเตาอบลมรอน  และการทําแหงแครอทดวยเตาอบลมรอนจะทําใหแครอทมีสี
เขมกวาการใชเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ    สวนการทําแหงแครอทดวยการทําแหงแบบ                     
แชเยือกแข็ง    พบวาผลิตภัณฑท่ีไดมีการคืนรูป    ความหนาแนน    สี   เนื้อสัมผัส  และคุณคาทาง
โภชนาการสูงท่ีสุด  และเม่ือใหผูทดสอบชิม  ทดสอบในดาน   สี   เนื้อสัมผัส   กล่ินรส  และ 
ความชอบโดยรวม   พบวาการใชเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศจะไดแครอทท่ีมีคุณภาพเทากับ
จนถึงดีกวาการทําแหงดวยการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง   

Erle และShubert (2001)     ศึกษาการทาํแหงแอปเปลและสตรอเบอรร่ีโดยใชเทคนิค 
microwave-vacuum  drying   รวมกับ  osmotic pretreatment  เปรียบเทียบกับการใช  microwave- 
vacuum drying อยางเดยีว ทําการทดลองโดยแชแอปเปลและสตรอเบอรร่ีในสารละลายซูโครส   
60% ในอัตราสวน 1:9 ท่ี 20 องศาเซลเซียส  จากนั้นนาํแอปเปลและสตรอเบอรร่ีไปอบโดยใชเตา
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อบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ   ท่ีกําลังเคร่ือง 390 วัตต  30  นาที  ตามดวย  195  วัตต  39  นาที  
และท่ีกําลังเครื่อง 390 วัตต  37  นาที  ตามดวย  195 วัตต  15  นาที  ตามลําดับ   พบวาการทํา 
osmotic pretreatment  รวมกบั  microwave-vacuum  drying  สามารถรักษาสี   วิตามินซีและลดการ
หดตัวของผลิตภัณฑไดดีกวาการใช microwave-vacuum drying  เพียงอยางเดยีว โดยพบวาปริมาตร
ของแอปเปลและสตรอเบอรร่ีท่ีผานกระบวนการแลวยังคงอยูสูงถึง 20-60% และ20-50% ตามลําดับ  
และปริมาณวติามินซียังคงเหลืออยูประมาณ 60%  ท้ังในแอปเปลและสตรอเบอรร่ี   

Cui และคณะ (2004)    ศึกษาผลของการใช  microwave-vacuum drying  รวมกับการใช 
vacuum  drying  หรือ  hot air drying ในการทําแหงแครอทและตนหอม ตอปริมาณแคโรทีนอยด
และคลอโรฟลลท่ีเหลือ   โดยนําแครอทและตนหอมไปอบดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศจน
มีความช้ืน 20 % (wet basis) จากนั้นนําไปอบตอดวยเตาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ  45-50 องศาเซลเซียส  
หรืออบตอดวยเตาอบสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ  55-60 องศาเซลเซียส  หรืออบตอดวยเตาอบไมโครเวฟ
แบบสุญญากาศท่ีกําลังเคร่ืองตํ่า  จนมีความช้ืน  6%  นําผลิตภัณฑท่ีไดไปหาปริมาณแคโรทีนอยด
และคลอโรฟลลท่ีเหลือ  และนําผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับการใช  freeze drying   และ  hot  air  
drying  พบวา ปริมาณแคโรทีนอยด และคลอโรฟลลของแครอทและตนหอมท่ีทําแหงโดยใช
เทคนิค microwave-vacuum  drying รวมกับการใช vacuum drying  หรือ hot air drying ใกลเคียง
กับการใช  freeze  drying   มาก และมีคุณภาพดีกวาการใช   hot  air  drying   เพียงอยางเดียว 

Soysal (2004)    ศึกษาการทําแหงผักชีฝร่ัง (parsley) โดยเทคนิค  microwave-vacuum 
drying  (390-900 วัตต)   พบวาการเพิ่มกําลังไมโครเวฟจะทําใหระยะเวลาในการทําแหงลดลงและ
พบวา   คาสีของผักชีฝร่ังสดและผักชีฝร่ังท่ีผานการทําแหงไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ในทางสถิติ    ถึงแมวาผลิตภัณฑท่ีผานการทําแหงโดยไมโครเวฟจะเกิดสีดําข้ึนเปนบางจุด  แตก็ยัง
สามารถรักษาสีเขียวใหใกลเคียงกับผลิตภัณฑสดไวได และการทําแหงโดยใชกําลังไมโครเวฟ 900 
วัตต แทน 360 วัตต จะทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณภาพดี เนื่องจากลดเวลาในการทําแหงไดถึง 64% 

Giri (2007)    ศึกษาการทําแหงเห็ดโดยเทคนิค microwave-vacuum drying เปรียบเทียบ
กับการทําแหงแบบดั้งเดิม (hot air drying) ทําการทดลองโดยทําแหงเห็ดโดยใชเตาอบไมโครเวฟ
แบบสุญญากาศท่ีกําลังเคร่ืองไมโครเวฟ  155-285 วัตต  ความดัน 6.5-23.5 กิโลปาสคาล   และความ
หนาของเห็ด  6-14  มิลลิเมตร  วางแผนการทดลองแบบ  CCD (central  composite design)   และทํา
แหงโดยใชเคร่ืองอบลมรอนท่ีอุณหภูมิของลมรอน  50   60  และ 70 องศาเซลเซียส  เปรียบเทียบ
อัตราการทําแหงและคุณสมบัติในการคืนรูปของเห็ดท่ีผานการทําแหงท้ังสองวิธีพบวา  การทําแหง
โดยใชไมโครเวฟแบบสุญญากาศลดเวลาการทําแหงได 70-90%  และผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะการ
คืนรูปดี  เม่ือเทียบกับการทําแหงโดยใชลมรอน และพบวาปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพของ
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ผลิตภัณฑมากท่ีสุดคือ  คือ  กําลังเคร่ืองไมโครเวฟ รองลงมาคือความหนาของตัวอยาง  ในขณะท่ี
ระบบความดันมีผลตออัตราการทําแหงเพียงเล็กนอยเทานั้น  แตจะมีผลตอการคืนรูปของผลิตภัณฑ 

Mwithiga และOlwal (2005)    ศึกษาจลนศาสตรการทําแหงคะนา (kale) โดยใชเตาอบ
ลมรอนท่ีอุณหภูมิในการทําแหงท่ี  30   40   50  และ 60 องศาเซลเซียส  และความหนาของช้ินคะนา
ท่ี  10    20   40   และ 50 มิลลิเมตร  ท่ีความเร็วลม 1 เมตรตอวินาที   พบวาอัตราการทําแหงจะ
เพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่มอุณหภูมิในการทําแหงและลดความหนาของคะนาลง  ซ่ึงมีผลใหระยะเวลาในการ
ทําแหงลดลงดวย การเพิ่มอุณหภูมิในการทําแหงจาก 30 เปน 40 องศาเซลเซียส  จะชวยลด
ระยะเวลาในการทําแหงลงคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาท้ังหมด  

สุชีรา (2547)     ศึกษาการแปรรูปฟกทองแผนอบกรอบโดยใชเทคนิค microwave- 
vacuum drying   โดยนําฟกทองท่ีผานการนึ่งจนมีอุณหภูมิใจกลางเทากับ 60 องศาเซลเซียส  มาทํา
แหงโดยแปรผันกําลังเครื่องไมโครเวฟท่ีระดับ 50% และ 60% และคงความดันท่ี 680 มิลลิบาร               
อบจนมีอุณหภูมิสุดทายเทากับ 37 องศาเซลเซียส  พบวา  กําลังเคร่ืองไมโครเวฟระดับ 50% มีความ
เหมาะสมตอการทําแหงฟกทอง  จากนั้นนําฟกทองที่ผานการทําแหงโดยเทคนิค microwave-
vacuum drying  ไปทําแหงตอโดยใชเทคนิค  hot air drying  ท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 
1 ช่ัวโมง 30 นาที  แลวทําการทดสอบคุณลักษณะทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ  พบวาได
คะแนนความชอบโดยรวมในระดับชอบปานกลาง 

Bohm และคณะ (2006)    ศึกษาผลของการทําแหงสตรอเบอรร่ีโดยใชเทคนิค 
microwave-vacuum drying  ตอปริมาณสารอาหารในสตรอเบอรร่ีอบแหง  โดยเปรียบเทียบระหวาง
การทําแหงโดยใชเทคนิค     microwave-vacuum drying    รวมกับการทําแหงแบบดั้งเดิม                            
(อบสตรอเบอรร่ีดวยเตาอบลมรอน ท่ี 60  องศาเซลเซียส   100  นาที จากนั้นอบตอดวยเตาอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศ  ท่ีกําลังเคร่ือง 4  กิโลวัตต  ความดัน 4  กิโสปาสคาล  50  นาที  แลวอบ
ตอดวยเตาอบลมรอนอีกคร้ังท่ี  55   องศาเซลเซียส  130  นาที)  กับการทําแหงแบบดั้งเดิม (อบดวย
เตาอบลมรอนท่ี  60  องศาเซลเซียส   220  นาที)  และการทําแหงโดยเทคนิค  freeze  drying                         
(ท่ีอุณหภูมิ -54  องศาเซลเซียส  ความดัน 4  กิโสปาสคาล  24  ช่ัวโมง)  พบวาการทําแหงแบบ
ดั้งเดิมและการทําแหงโดยใชเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศทําใหปริมาณกรดแอสคอรบิกลดลง
เหลือประมาณ 40%  สารประกอบฟนอลิกลดลงเหลือประมาณ  35% และความสามารถในการตาน
อนุมูลอิสระลดลงเหลือประมาณ  60%  สวนสตรอเบอรร่ีที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง พบวา
ไมเกิดการลดลงของปริมาณกรดแอสคอรบิก    สารประกอบฟนอลิกและสารตานอนุมูลอิสระแต
อยางใด  และพบวาการเพ่ิมระยะเวลาในการทํา  pre-drying   ดวยการทําแหงดวยเตาอบลมรอนกอน      
การทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ  เพื่อลดอุณหภูมิในระหวางการทําแหงและลด
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เวลาในการทําแหงดวยเตาอบไมโครเวฟแบบสุญญากาศ  จะชวยเพิ่มปริมาณกรดแอสคอรบิกให
เหลือมากข้ึนเปน 65% และไมมีการเปล่ียนแปลงของปริมาณสารประกอบฟนอลิก  โดยท่ีการลดลง
ของความสามารถในการตานอนุมูลอิสระถูกจํากัดไวท่ี 10-25% ซ่ึงปริมาณกรดแอสคอรบิกและ
สารอาหารท่ีเหลืออยูในผลิตภัณฑภายหลังการปรับปรุงสภาวะในการทําแหง  จะมีคาใกลเคียงกับ
ในผลิตภัณฑท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  

Bondaruk และคณะ (2006)     ศึกษาผลของสภาวะในการทําแหงมันฝร่ังโดยใช เทคนิค  
microwave-vacuum drying     ตอการเปล่ียนแปลงของสี   ปริมาณแปงและน้ําตาล  ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของเซลล  ทําการทดลองโดย เปรียบเทียบการทําแหงมันฝร่ังดวยเตาอบ
ไมโครเวฟแบบสุญญากาศท่ีกําลังเคร่ือง 480 วัตต  ความดัน  6    12    18  และ 24  กิโลปาสคาล  
และการทําแหงดวยเตาอบลมรอน ท่ี  50  และ 70  องศาเซลเซียส  พบวาการทําแหงดวยเทคนิค  
microwave-vacuum  drying  สามารถรักษาสี (คาสี  L* และ  a*)  ของผลิตภัณฑไดอยางมีนัยสําคัญ
เม่ือเทียบกับการทําแหงดวย เทคนิค  hot  air  drying และผลิตภัณฑท่ีผานการทําแหงดวยเทคนิค  
microwave-vacuum drying     ยังมีการสูญเสียน้ําตาลและแปงนอยวาการทําแหงดวยเทคนิค                          
hot  air  drying   เม่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงโครงสรางของเซลล  พบวา  การทําแหงท้ัง  2  วิธีทําให
เกิดการสูญเสียโครงสรางของผนังเซลลและการทําแหงท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนทําใหเซลลถูกทําลาย                  
มากข้ึน   ซ่ึงการทําแหงดวยเทคนิค microwave-vacuum  drying  ท่ีกําลังเคร่ือง  480 วัตต  ความดัน 
24  กิโลปาสคาล  จะใชเวลาในการทําแหงส้ันท่ีสุดและไดมันฝร่ังอบแหงท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด 

Doymaz (2006)     ศึกษาการทําแหงใบผักชี (dill)  และผักชีฝร่ัง (parsley)โดยใชเตาอบ
ลมรอน   อุณหภูมิท่ีใชในการทําแหงคือ  50   60  และ 70  องศาเซลเซียส  ท่ีความเร็วลม 1.1 เมตร
ตอวินาที  พบวาเม่ืออุณหภูมิในการทําแหงเพิ่มข้ึนทําใหระยะเวลาในการทําแหงลดลง และใน
ระหวางกระบวนการทําแหง พบเพียงชวงอัตราการทําแหงลดลงเทานั้น จากการวิเคราะหคาสี พบวา 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการทําแหงใบผักชีและผักชีฝร่ัง คือท่ีอุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียส  

Ozkan และคณะ (2007)    ศึกษาการทําแหงผักขม (spinach)โดยใชเทคนิค microwave-  
vacuum drying  ท่ีระดับกําลังไมโครเวฟ 90-1000 วัตต    อบจนเหลือปริมาณความช้ืนในผลิตภัณฑ 
0.1 กิโลกรัมน้ําตอกิโลกรัมน้ําหนักสารแหง   พบวา ระยะเวลาในการทําแหง ข้ึนอยูกับระดับกําลัง
ไมโครเวฟ     คาสีของผักขมท่ีผานการทําแหงท่ีกําลังไมโครเวฟ 500 และ 800 วัตต   ใหคาความ
สวาง คาสีแดง และคาสีเหลืองดีท่ีสุด และท่ีกําลังไมโครเวฟ 750 วัตต เปนระดับกําลังไมโครเวฟท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการทําแหงผักขม    เนื่องจากใชระยะเวลาในการทําแหงตํ่า ประหยัดพลังงานและ
คงปริมาณกรดแอสคอรบิกและคาสีของผลิตภัณฑไวไดมากท่ีสุด 
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2.8  การสกัดดวยตัวทําละลาย (solvent  extraction) 
 การสกัดดวยตัวทําละลายเปนอีกวิธีหนึ่งในการแยกสารและทําสารใหบริสุทธ์ิ  เชน  
การสกัดแยกสารประกอบผลิตภัณฑธรรมชาติ  การสกัดแยกสารท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีตองการออกจาก
สารผสมในปฏิกิริยาการสังเคราะหตางๆ   หลักการของสารสกัดเปนการใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสม    
ละลายสารท่ีตองการออกมาจากของผสม  การสกัดแบงเปน  3 วิธี  ดังนี้   
 Solid-liquid  extraction  เปนการใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสมละลายสารท่ีตองการ
ออกมาจากของผสมซ่ึงเปนของแข็ง 
 Liquid-liquid  extraction    เปนการใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสมละลายสารที่ตองการ
ออกมาจากสารผสมซ่ึงเปนของเหลว 
 Acid-base  extraction     เปนการใชปฏิกิริยาของกรดและเบสเพ่ือแยกสารอินทรียท่ีมี
สมบัติเปนกรดแก  กรดออน   กลาง   และเบส ออกจากกัน 
 การเลือกใชวิธีการสกัด ควรพิจารณาท้ังสมบัติและปริมาณสารท่ีตองการสกัดรวมท้ังตัว
ทําละลายท่ีใชใหเหมาะสมเพ่ือใหไดสารท่ีบริสุทธ์ิในปริมาณมากท่ีสุดโดยใชตัวทําละลายนอยท่ีสุด 
  

2.8.1  Solid-liquid extraction   
 การสกัดแบบ solid-liquid extraction  เปนการใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสมละลายสารท่ี
ตองการออกมาจากสารผสมซ่ึงเปนของแข็ง    การเลือกตัวทําละลายท่ีใชสกัดโดยวิธีนี้  มีหลักการท่ี
คลายคลึงกับการหาตัวทําละลายเพ่ือตกผลึกสาร 
 วิธีท่ีปฏิบัติกันโดยท่ัวไป     มักทําโดยแชของแข็งท่ีตองการสกัดแยกสารอินทรียท่ี
ตองการในตัวทําละลายท่ีใชสกัดเปนเวลานานๆ  ในภาชนะท่ีเหมาะสม  หรือใชเคร่ืองมือสกัดแบบ
ซอคเลท (soxhlet extractor)    ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีออกแบบมาสําหรับสกัดสารใหไดประสิทธิภาพ
สูงสุดและสามารถสกัดไดอยางตอเนื่อง (continuous extraction) มักนิยมใชในกรณีท่ีสารท่ีตองการ
สกัดละลายไดนอยในตัวทําละลายอินทรียท่ีใชสกัด หรือสําหรับสกัดสารประกอบจากผลิตภัณฑ
ธรรมชาติท่ีมีอยูจํานวนนอย  และจําเปนตองใชตัวทําละลายสําหรับสกัดเปนจํานวนมาก  และมักใช
กับสารสกัดผลิตภัณฑธรรมชาติ   โดยสกัดจากเนื้อเยื่อแหงท่ีปนละเอียดแลว 
 หลักการของเคร่ือง  soxhlet extractor คลายกับเคร่ืองมือท่ีใชในการสกัดแบบ  
continuous  liquid-liquid  extraction    กลาวคือ   การทําใหตัวทําละลายระเหยกลายเปนไอและ
กล่ันตัวเปนของเหลวหยดลงผานสารที่จะสกัด  (ซ่ึงเปนของแข็งท่ีบรรจุอยูใน  thimble)  เม่ือตัวทํา
ละลายใน  extracting  chamber  มีปริมาณสูงถึงระดับ  ก็จะเกิดกาลักน้ําแลวไหลลงสูขวดรองรับ 
(หรือขวดกล่ัน)  ตัวทําละลายท่ีพาสารลงมาในขวดรับรองนี้  จะถูกระเหยกลับกลายเปนไอข้ึนไป
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อีก  สวนสารที่สกัดไดจะยังคงอยูในขวดรองรับ   แลวไอก็จะกล่ันตัวเปนของเหลวหยดลงบนสาร
สกัดท่ีตองการซํ้าอีก  เปนดังนี้ไปเร่ือยๆ  ดังภาพ 2.5 
 

 
ภาพ 2.5   เคร่ืองมือสําหรับสกัดสารแบบ  soxhlet  extractor 
ท่ีมา : วิจิตร, 2528 
   

2.8.2  Liquid-liquid extraction   
 การสกัดแบบ  liquid-liquid  extraction   เปนการสกัดโดยใชตัวทําละลายท่ีเหมาะสม
สกัดสารท่ีตองการออกจากของผสมที่เปนของเหลว  ในทางปฏิบัตินิยมสกัดแยกสารอินทรียออก
จากของผสม (ซ่ึงนําไปละลาย  หรือแขวนลอยอยูในน้ํา)    ดวยตัวทําละลายอินทรียท่ีไมรวมเปน
เนื้อเดียวกันกับน้ํา  แตสามารถละลายสารท่ีตองการสกัดไดดี และต้ังท้ิงไวใหสารละลายแยกช้ัน  
สารตางๆที่มีอยูในของผสม จะละลายอยูท้ังในช้ันตัวทําละลายอินทรียและช้ันน้ํามากนอยตาม
ความสามารถในการละลายของสารนั้นๆ ในตัวทําละลายท้ังสอง ในการสกัดสารจะตองทําใหได
สารท่ีตองการมากท่ีสุด  โดยใชปริมาณตัวทําละลายนอยท่ีสุด   ประสิทธิภาพของการสกัดท่ีใช              
ตัวทําละลายคร้ังละไมมากแตทําการสกัดหลายๆคร้ัง     จะสูงกวาการสกัดท่ีทํานอยคร้ังแตใช                
ตัวทําละลายคร้ังละมากๆ 
 การสกัดแบบ liquid-liquid extraction สามารถทําไดโดยใชกรวยแยก (separatory  
funnel) ซ่ึงในบางคร้ังสารอินทรียท่ีตองการแยกมีอยูจํานวนนอยในของผสม  หรือสารอินทรียนัน้
ละลายในตัวทําละลายอินทรียไดนอย  หากทําการสกดัโดยใชกรวยแยกจะไมไดผลดี  ดังนั้นจึง
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จําเปนตองใชเคร่ืองมือท่ีสามารถสกัดไดอยางตอเนื่อง (continuous liquid-liquid extraction)  โดย
เคร่ืองมือนี้ออกแบบสําหรับสกัดสารจากสารละลายท่ีเปนของเหลว  ใหละลายลงในตัวทําละลายอีก
ชนิดหนึ่งซ่ึงไมละลายในตัวทําละลายชนิดแรก  ลักษณะเคร่ืองมือ  แบงตามความหนาแนนสัมพัทธ
ของตัวทําละลายท่ีใชสกัดสารไดเปน  2   แบบ  (ภาพ 2.6)  คือ  

1. ตัวทําละลายท่ีใชสกัดเบากวาตัวทําละลายท่ีใชละลายสาร (ภาพ 2.6 ก) 
2. ตัวทําละลายท่ีใชสกัดหนักกวาตัวทําละลายท่ีใชละลายสาร(ภาพ 2.6 ข) 
หลักการสกัดของเคร่ืองมือท้ัง  2  แบบ   คือ  ใหตัวทําละลายท่ีนํามาสกัดสารเดือดกลาย 

เปนไอแลวกล่ันเปนของเหลวหยดลงมาผานสารละลายซ่ึงมีสารท่ีจะถูกสกัด  จนมีปริมาตรระดับ
หนึ่งกจ็ะลนและพาสารเขาสูขวดกล่ัน  แลวตัวทําละลายในขวดกล่ันก็จะกลายเปนไอซํ้าอีก  โดยท่ี
สารท่ีถูกสกัดจะถูกสะสมไวในขวดกล่ัน 
 

 
 

ภาพ 2.6      เคร่ืองมือสําหรับการสกัดอยางตอเนื่อง 
ก.   ตัวทําละลายท่ีใชสกัดเบากวาตัวทําละลายท่ีละลายสาร 
ข. ตัวทําละลายท่ีใชสกัดหนักกวาตัวทําละลายท่ีละลายสาร 

ท่ีมา : วิจิตร, 2528 
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การเลือกตัวทําละลายในการสกัด 

 ตัวทําละลายท่ีเหมาะสมสําหรับการสกัดควรมีสมบัติคลายคลึงกับตัวทําละลายท่ีเลือก
สําหรับการตกผลึก  กลาวคือ 

1. ตัวทําละลายท่ีดีควรละลายสารที่ตองการสกัดไดดี คือมีคา partition coefficient (K) 
สูง  ซ่ึงพิจารณาไดจากสภาพขั้วท่ีคลายคลึงกัน 

2. ไมละลายรวมเปนเนื้อเดยีวกนักับสารละลายของผสมท่ีจะถูกสกัด 
3. ไมควรละลายส่ิงเจือปนหรือส่ิงท่ีไมตองการ 
4. ควรมีจุดเดือดไมสูงมากเพ่ือท่ีจะกําจัดออกจากสารท่ีตองการไดงายภายหลังการ

สกัด 
5. ตองไมทําปฏิกิริยากับสารหรือตัวทําละลายอ่ืนๆ  ท่ีจะใชรวม 
6. ตัวทําละลายควรมีราคาไมแพง  ไมมีพิษ ไมติดไฟงาย 

 
2.8.3  Acid-base  extraction    

 การสกัดดวยปฏิกิริยาของกรด-เบส   เปนวิธีท่ีใชแยกสารท่ีเปนกรดแก   กรดออน  
กลาง  และ  เบส  ออกจากกัน  หลักการคือ  กลุมสารเหลานั้นอยูในรูปท่ีไมแตกตัวจะละลายไดดีใน
ตัวทําละลายอินทรีย   แตเม่ือนํามาทําปฏิกิริยากับกรดหรือเบสท่ีเหมาะสมก็จะเกิดเปนเกลือซ่ึงอยูใน
รูปของไอออนจึงละลายในนํ้าไดดีทําใหสามารถแยกออกจากสารท่ีไมแตกตัวอ่ืนๆ ไดโดยงาย 
(วิจิตร, 2528 ;  วีรวัฒน, 2528)     
 
2.9 การวิเคราะหสารสเตอรอยด (steroid)    

วิธี ท่ีใชในการวิ เคราะหหาปริมาณสเตอรอยดมีอยูหลายวิ ธี   เชน   fluorometry, 
colorimetry, thinlayer chromatography (TLC) และ high performance liquid chromatography 
(HPLC) เปนตน  ซ่ึง colorimetry  เปนวิธีหนึ่งท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในการวิเคราะหหา
ปริมาณสเตอรอยด    โดยเม่ือสารสเตอรอยดทําปฏิกิริยากับกรดจะเกิดสารสีข้ึน   ซ่ึงสีท่ีปรากฏจะ
ข้ึนกับ  ชนิดของกรดท่ีใช  ความเขมขนของกรดท่ีใช  และปจจัยอ่ืนๆ   กลไกในการเกิดสีเกิดจาก
พันธะคูในโมเลกุลของสเตอรอยดทําปฏิกิริยากับกรดจึงปรากฏสีข้ึน (Henry, 1974)     
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2.9.1  Liebermann-Burchard’s reaction  
 ในป ค.ศ.  1885  Liebermann  ไดอธิบายปฏิกิริยาของสเตอรอยดในกรดอะซิตริก
แอนไฮไดรด  กับกรดซัลฟูริกเขมขน วาเม่ือสารทําปฏิกิริยากันจะเกิดการเปล่ียนสีของสารละลาย
จากสีแดงเปนมวงจากนั้นจะเปล่ียนเปนสีน้ําเงินอมเขียว  ตอมา  Burchard   ไดดัดแปลงปฏิกิริยานี้
โดยทําปฏิกิริยาเม่ือสเตอรอยดอยูในคลอโรฟอรม ซ่ึงจะปรากฏสีเขียวเม่ือส้ินสุดปฏิกิริยา   ซ่ึงปจจัย
ท่ีมีผลตอการเกิด  ปฏิกิริยา   Liebermann-Burchard’s reaction   ไดแก   ชนิดของกรดท่ีใช  ความ
เขมขนของกรดท่ีใช    ปริมาณของกรดอะซิติกในอะซิตริกแอนไฮไดรด   ปริมาณนํ้า  ตัวทําละลาย
ท่ีใช  เวลาในการเกิด  ปฏิกิริยา   แสงสวาง  และอุณหภูมิ  สารละลายท่ีไดจากปฏิกิริยา Liebermann- 
Burchard’s reaction  จะดูดกลืนแสงสูงสุดท่ีความยาวคล่ืน 430 และ 630 นาโนเมตร ซ่ึงในการวัด
คาการดูดกลืนแสงควรวัดท่ี  430  หรือ 540  นาโนเมตร   เนื่องจากคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 630  นาโนเมตร  มีคาไมคงท่ีซ่ึงเปนผลมาจาก  เวลาและอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง (Henry, 1974)     
 

2.9.2  FeCl3-H2SO4  reaction      
เปนปฏิกิริยาท่ีมีการใชในการทดสอบสารสเตอรอยดกันอยางแพรหลาย       เนื่องจากมี   

sensitivity   ดีกวา  Liebermann-Burchard’s reaction ซ่ึง FeCl3-H2SO4 reaction  มีกลไกในการ
เกิดปฏิกิริยาคลายกับ   Liebermann-Burchard’s reaction    แตจะมีการใชสารออกซิไดซโดย
สเตอรอยดจะถูกออกซิไดซดวย กรดซัลฟูริกเขมขน  โดยมี  Fe3+  เปนตัวเรงปฏิกิริยาและถูกรีดิวซ  
กลายเปน  Fe2+  ซ่ึงปริมาณ Fe2+ ท่ีเกิดข้ึนจะเปนสัดสวนกับปริมาณสเตอรอยดท่ีมีอยูในตัวอยางเกิด
สารละลายท่ีมีสีมวงเขมดูดกลืนแสงท่ี 560  นาโนเมตร (Henry, 1974)  ซ่ึง Fritz และคณะ (1958)ใช  
color test ในการทดสอบสารสเตอรอยดโดยใชสารผสมของกรด  ซัลฟูริกเขมขน  เฟอรริกคลอไรด  
และกรดอะซิติกเติมลงในสารสเตอรอยดซ่ึงสกัดดวยแอลกอฮอล พบสารสีมวงเขมของกลุม                   
5-ene, 3β-ol ในสเตอรอยดและปฏิกิริยานี้ยังมีการนําไปใชในการหาปริมาณคอเลสเตอรอลในทาง
การแพทยดวย ซ่ึงมีสารสเตอรอยดมากกวา 22 ชนิดท่ีใหผลบวกเม่ือทดสอบดวยปฏิกิริยานี้แลว
ปรากฏสีท่ีอยูในชวงแสง visible  
 
2.10  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.10.1 งานวิจัยเก่ียวกับฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของมะระ 

Leatherdale และคณะ(1981)  ศึกษาฤทธ์ิลดน้ําตาลในเลือดของมะระโดยศึกษาในผูปวย
เบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินจํานวน 9 คน ใหกินน้ํามะระและใหกลูโคสรวมดวยพบวาสามารถลด 
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ระดับน้ําตาลในเลือดไดโดยไมมีการเพิ่มระดับอินซูลินในเลือด    และการใหผูปวยบริโภคมะระทุก 
วันนาน  8-11 สัปดาห ก็ใหผลเชนเดียวกนั 

Akhtar (1982)  ศึกษาฤทธ์ิการลดระดับน้ําตาลในเลือดของมะระในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดท่ี 2  จํานวน  8  คน โดยใหผูปวยรับประทานมะระผงทุกวัน เปนเวลา 7 สัปดาห  พบวาระดับ
น้ําตาลในเลือดของผูปวยลดลง   

Higashino และคณะ (1992)   ศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของผลมะระ ในหนูท่ีถูก
เหนีย่วนําใหเปนโรคเบาหวานโดยใช streptozotocin ทําการทดลองโดยนําสารสกดัดวยเมธานอล 
50% ของมะระใหหนไูดรับสารสกัดทางปากในปริมาณ 30    มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ผลการทดลอง
พบวาสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได 25% หลังจากหนูไดรับสารสกัดเปนเวลา 3 ช่ัวโมงและ
พบวาสวนสกดัท่ีเปน n-butanol ใหผลในการลดนํ้าตาลในเลือดไดดท่ีีสุดซ่ึงสารสกัดจากมะระนัน้
อาจจะออกฤทธ์ิคลายอินซูลิน หรือมีผลตอการหล่ังของอินซูลินจากตับออนหรืออาจมีฤทธ์ิคลายยา 
sulfonylureas 

Shibib และคณะ (1993)    ศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของมะระในหนูท่ีเปน
โรคเบาหวานโดยศึกษาถึงผลในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม fructose-1,6-bisphosphatase และ 
glucose-6-phosphatase และกระตุนการทํางานของเอนไซม   glucose-6-phosphate dehydrogenase  
โดยทําการสกัดมะระดวยเอธานอล 95%  นําสารสกัดใหหนูเบาหวานกิน  200  มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม  พบวาสารสกัดจากมะระสามารถลดนํ้าตาลในเลือดลง 22% และยับยั้งการทํางานของ
เอนไซม fructose-1,6-bisphosphatase และ glucose-6-phosphatase ได  29%  และ 27%  ตามลําดับ
และกระตุนการทํางานของเอนไซม glucose-6-phosphate dehydrogenaseได 29% 

Srivastava และคณะ (1993)     ศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของสารสกัดจากผล
มะระในหนูท่ีเปนเบาหวานจากการเหนี่ยวนําดวย   alloxan   พบวาระดับน้ําตาลในเลือดลดลง
หลังจากไดรับสารสกัด  3  สัปดาห อยางมีนัยสําคัญ  โดยลดปริมาณนํ้าตาลในเลือดได 54%  ซ่ึงลด
น้ําตาลในเลือดไดมากกวาเม่ือเทียบกับการไดรับมะระผง    ซึ่งสามารถลดปริมาณนํ้าตาลในเลือด 
ไดเพียง  25%   และเม่ือศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดในผูปวยเบาหวาน พบวาสามารถลด
น้ําตาลในเลือดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Iclal และคณะ (1994)   ศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของสารสกัดจากมะระในหนูท่ี
มีระดับน้ําตาลในเลือดปกติและหนูท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานโดยใหสารสกัดทางปาก พบวา  
สารสกัดดวยน้ํา และสารสกัดดวยแอลกอฮอล ของมะระสามารถลดระดับ fasting blood glucose  
(ระดับน้าํตาลในเลือดขณะที่อดอาหาร)ในหนูเบาหวานและหนูปกติ จากผลการทดลองแสดงให
เห็นวา  สารสกัดดวยน้ําและสารสกัดดวยแอลกอฮอล ของมะระสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได 
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Sarkar และคณะ (1996)     ศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของมะระโดยนําสารสกัด
ดวยแอลกอฮอลของเนื้อมะระขนาด 500  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหหนูท่ีระดับน้ําตาลในเลือดปกติ  
ทางปาก  พบวาสามารถลดระดับน้ําตาลในพลาสมาได 10-15% ใน 1 ช่ัวโมง ซ่ึงใหผลคลายกับการ
ใหยา tolbutamide  (100 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)  สามารถลดระดับน้ําตาลในพลาสมาได 40% ใน                 
1-2  ช่ัวโมง ซ่ึงการใหสารสกัดดวยแอลกอฮอลจากมะระ 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีประสิทธิภาพ
เทากับ 25-30% ของยา tolbutamide และเม่ือทดลองในหนูท่ีเหนี่ยวนําใหเกิดเบาหวานดวย  
streptozotocin พบวาสารสกัดจากมะระสามารถปรับปรุง oral glucose tolerance ไดอยางมีนัยสําคัญ
และลดกลูโคสในพลาสมาได  26% ใน 3.5 ช่ัวโมง  และการใหสารสกัดมะระ 500  มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม สามารถเพ่ิมอัตราการสังเคราะหไกลโคเจนจากกลูโคสได  4-5  เทาในหนูปกติ  จากขอมูล
นี้ช้ีใหเห็นวา สารสกัดจากมะระ สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได 

Ahmed และคณะ (1998)     ศึกษาผลของน้ํามะระตอปริมาณของเบตาเซลลในตับออน  
โดยนําเนื้อมะระไปค้ันน้ําโดยใชเคร่ืองค้ันน้ําผลไม  นําน้ํามะระสดไปปนเหวี่ยงที่  5000  รอบตอ
นาที  เปนเวลา 30 นาที  ท่ี 4 องศาเซลเซียส  นําสวนใสใหหนูท่ีถูกเหนี่ยวนําให เปนโรคเบาหวาน
โดยใช streptozotocin   กินทางปาก  1 สัปดาห   พบวาเบตาเซลล มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  
เม่ือเปรียบเทียบกับหนูท่ีไมไดรับน้ํามะระ  ซ่ึงน้ํามะระจะมีผลในการ  recovery  เบตาเซลลท่ีถูก
ทําลายบางสวน  จึงทําใหปริมาณเบตาเซลลเพิ่มข้ึน       

Sandhya และคณะ (2000)     ศึกษาผลของน้ําค้ันมะระในหนูท่ีถูกเหน่ียวนําใหเปน
เบาหวานโดยใช streptozotocin  โดยนําเนื้อมะระสดไปค้ันน้ําดวยเคร่ืองค้ันน้ําผลไม   จากนั้นนําไป  
ปนเหวี่ยงท่ี  5000  รอบตอนาที   ท่ี  4  องศาเซลเซียส  เปนเวลา 10  นาที  นําสวนใสไปใชในการ
ทดลอง  พบวาน้ําค้ันมะระ สามารถลดการเพิ่มข้ึนของน้ําตาลในเลือดในหนูทดลองได และ
นอกจากนี้ยังพบวา สามารถลด  lipid  peroxidation  ของตับออนได 

Jayasooriya และคณะ (2000)     ศึกษาผลของมะระผงตอปริมาณกลูโคสในซีรัมในหนู
ทําการทดลอง โดยนําเนื้อมะระมาหัน่เปนช้ินเล็กๆ นําไปทําใหแหงโดย freeze-drying จากนัน้
นําไปบดเปนผง  นํามะระผงใหหนูกินเปนเวลา 14 วัน  พบวาระดับน้าํตาลในซีรัมลดลงนอกจากนี้
ยังพบวาระดับของไตรกลีเซอไรดและคอเลสเตอรอลลดลงดวย จากผลการทดลองช้ีใหเหน็วา
สามารถใชมะระเปนอาหารบํารุงสุขภาพได 

Vats และคณะ (2001)     ศึกษาผลของสารสกัดมะระตอปริมาณกลูโคสในซีรัมทําการ
ทดลองในหนูท่ีไดรับน้ําตาลฟรุคโตส โดยเปรียบเทียบระหวางการใหหนูไดรับสารสกัดมะระดวย
น้ําและสารสกัดดวยแอลกอฮอล  100    200   และ 400  มิลลิกรัมตอวัน ทางปาก ซ่ึงสารสกัดดวยน้ํา
เตรียมโดย นําเนื้อมะระมาสกัดดวยน้ําดวยวิธี  maceration  จากน้ันนําสารสกัดท่ีไดไปทําแหงแบบ
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แชเยือกแข็งเปนเวลา 54 ช่ัวโมง  สวนสารสกัดดวยแอลกอฮอลเตรียมโดยนําเนื้อมะระ 1 กิโลกรัม
แชใน แอลกอฮอล 500  มิลลิลิตร  เปนเวลา 36 ช่ัวโมง  นําสารสกัดท่ีไดไประเหยตัวทําละลายออก
จะไดสารหนืดสีเขียว  พบวา การไดรับสารสกัดดวยน้ําและแอลกอฮออลของมะระ 400 มิลลิกรัม
ตอวัน เปนเวลา 15 วัน  จะปองกันการเพิ่มข้ึนของน้ําตาลในเลือดได 

Kar และคณะ (2003)      ศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของสมุนไพร 30  ชนิด  ซ่ึง
รวมถึงมะระดวย   โดยนํามะระไปทําแหงแบบสุญญากาศ (vacuum drying) และนําไปสกัดดวย 
เอธานอล 95%  นําสารสกัดหยาบ (crude extract)  ใหหนูท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเปนโรคเบาหวานโดยใช 
alloxan  กินทางปาก  250  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  วันละสามคร้ัง เปนเวลา 2 สัปดาห  พบวาระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญ 

Virdi และคณะ (2003)     ศึกษาฤทธ์ิการลดระดับน้ําตาลในเลือดของสารสกัดจากมะระ
ข้ีนกโดยเปรียบเทียบระหวางวิธีการสกัด  3   วิธี   คือ  สารสกัด A  เตรียมโดย  นํามะระข้ีนกแหงท้ัง
ผลมาสกัดดวยเอธานอล ในอัตราสวน  1:10  สกัดท่ี 50  องศาเซลเซียส  เปนเวลา 1 ช่ัวโมง                     
(คนตลอดเวลา)  จากนั้นนําไปกรองแลวนําไประเหยแหง    สารสกัด B เตรียมโดยใชวิธีการเดยีวกนั
กับสารสกัด A  แตใชคลอโรฟอรมในการสกัดแทน   สารสกัด C  เตรียมโดย สกัดมะระสดดวยน้ํา
ในอัตราสวน 10:25  โดยแชมะระไวในน้ํา  1 ช่ัวโมง  ท่ีอุณหภูมิหอง  จากนั้นนําไปกรองและนําไป
ระเหยจนแหง   นําสารสกัดท่ีไดจากการสกัดท้ัง  3  วิธี   ใหหนูท่ีถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานโดย
ใช  alloxan  ทางปาก   พบวาสารสกัดสามารถลด  fasting  blood  glucose  ไดประมาณ  48%  และ
พบวาสารสกัดท่ีไดท้ัง  3  ชนิด ไมมีความเปนพิษตอตับและไต 

อัมพวัน และคณะ (2546)    ศึกษาฤทธ์ิการลดระดับน้ําตาลในเลือดของมะระในหนูขาว
เพศผูท่ีไดรับสารเคมีซ่ึงเหนี่ยวนําใหเกดิเบาหวาน  ไดแก  streptozotocin และ alloxan  โดยใหสาร
สกัดมะระทางปากรวมกับการใหหนไูดรับสารเคมีท่ีทําใหเกิดเบาหวานนาน 16 สัปดาห  วัดระดบั
น้ําตาลกลูโคสในเลือดทุก 2 สัปดาห  พบวาสารสกัดมะระข้ีนกสามารถลดระดับน้ําตาลกลูโคสใน
เลือดของหนูได โดยระดับน้ําตาลลดลงเร่ือย ๆ หลังจากใหสารสกัดมะระข้ีนกและเม่ือส้ินสุดการ
ทดลองสามารถลดได  58.60%  โดยสารสกัดมะระข้ีนกไมมีความเปนพิษตอไขกระดูก  ตับ   และ
ไต  เนื่องจากคาตางๆ ไดแก  hematologic  parameter, liver function test, kidney function test   มีคา
ปกติโดยคาตางๆไมแตกตางจากกลุมปกติ(control)  

Muira และคณะ (2004)       ศึกษาฤทธ์ิการลดนํ้าตาลในเลือดของมะระในหนูเบาหวาน
ชนิดท่ี   2   โดยใหสารสกัดดวยน้ํา  20  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  แกหนูเบาหวานทางปาก  เปนเวลา           
5  สัปดาห    และใหหนูออกกําลังกายวันละ  120  นาทีควบคูไปดวย   พบวาการใหสารสกัดจาก
มะระรวมกับการออกกําลังกาย  สามารถลดน้ําตาลในเลือดไดมากกวาการไดรับสารสกัดจากมะระ
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หรือการออกกําลังกายเพียงอยางเดียว   จากผลการทดลองชี้ใหเห็นวาในการรักษาผูปวยเบาหวาน
ชนิดท่ี  2   ควรใหรับประทานมะระและออกกําลังกายควบคูไปดวย 

Shetty และคณะ (2005)   ศึกษาผลของมะระตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในหนู
ท่ีถูกเหนีย่วนําใหเปนเบาหวานโดยใช streptozotocin  ทําการทดลองโดยผสมมะระผงลงในอาหาร    
10%  ผลการทดลอง พบวาระดับน้ําตาลในเลือด (fasting  blood  glucose) ของหนูลดลง  30%  

Batran และคณะ (2006)     ศึกษาผลของน้ําค้ันมะระและสารสกัดดวยแอลกอฮอลของ
มะระตอระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือดในหนูเบาหวาน      เตรียมสารสกัดดวยแอลกอฮอลโดยนําเนือ้
มะระมาหั่นบาง ๆ นําไปอบท่ี  60   องศาเซลเซียสจนแหง   จากนั้นนําไปบดเปนผงแลวนําไปสกัด
ดวยเอธานอล 70%  และนําไประเหยตัวทําละลายออกภายใตความดัน  ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  
จะไดผงมะระ   สวนสารสกัดดวยน้ําเตรียมโดยนําเนื้อมะระไปค้ันน้ําดวยเคร่ืองค้ันน้ําผลไม   นําน้ํา
มะระท่ีไดไปทําแหงโดยวิธี  lyophylization   จะไดผงของสารสกัดจากมะระ   นําสารสกัดท้ัง               
2 ชนิดใหหนูปกติและหนูเบาหวานกินพบวาท้ังสารสกัดดวยน้ําและสารสกัดดวยแอลกอฮอล   
สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดอยางมีนัยสําคัญ  จากผลการทดลองช้ีใหเห็นวาสารสกัดจาก
มะระมีฤทธ์ิตานเบาหวานและสามารถใชเปนทางเลือกในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานได 

Liva และคณะ (2006)        ศึกษาการแยกองคประกอบสําคัญในมะระและคัดเลือก
สารสําคัญท่ีมีฤทธ์ิลดน้ําตาลในเลือด   โดยแชมะระผงในเมธานอลที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 เดือน  
จากนั้นนําสารสกัดท่ีไดไปแยกองคประกอบ  พบวาสารสกัดประกอบดวยสารสําคัญหลัก  คือ  
cucurbitane, triterpenoids, momordicoside และ charantin  ซ่ึงเม่ือใหสารสกัด  200  มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัมแกหนูทางปาก   พบวาสามารถลดน้ําตาลในเลือดได  

Reyes และคณะ (2006)     ศึกษาประสิทธิภาพในการตานเบาหวานของมะระในหนูท่ี
ถูกเหน่ียวนําใหเปนเบาหวานโดยใช  alloxan  โดยนํามะระไปลาง  หั่น  และนําไปค้ันโดยใชเคร่ือง
ค้ันน้ําผลไมไดน้ําค้ันมะระ   นําน้ํามะระใหหนูทางปาก พบวา ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอยางมี
นัยสําคัญในวันท่ี 12  ถึงวันท่ี  27 

Krawinkel และKeding (2006)     รายงานวาสารออกฤทธ์ิตานเบาหวานท่ีพบในมะระ
คือ  คาแรนทิน    พี อินซูลิน  และวิซิน  ซ่ึงมีการศึกษาผลของสารสกัดจากมะระตอการลดระดับ
น้ําตาลในเลือดท้ังในเซลล (in vitro) ในสัตวทดลอง  และในมนุษย (in vivo)  โดยกลไกในการลด
ระดับน้ําตาลในเลือดคือ เพิ่มการหล่ังอินซูลิน  ควบคุมเมตาบอลิซึมของกลูโคสและออกฤทธ์ิคลาย
ฮอรโมนอินซูลิน    ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามะระมาเปนสวนประกอบในอาหารเสริม
สุขภาพ (dietary supplement)  สําหรับผูปวยโรคเบาหวานและผูท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเปนโรคเบาหวาน 


