
 
บทท่ี 2 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 เจียวกูหลาน 
 

เจียวกูหลานมีช่ือวิทยาศาสตร คือ Gynostemma  pentaphylla  Makino เปนพืชลมลุก จัดอยู
ในวงศ Cucurbitaceae  (Blumert and Liu, 1999) วงศเดยีวกับพวกแตงกวา ลักษณะพืชเปนไมเล้ือย 
สามารถเล้ือยไปตามพื้นดินหรือเล้ือยไปตามตนไมอ่ืน มีรากเล็กๆงอกออกตามขอบนของลําตน    
ใบมีสีเขียวเขมดานบนและเขียวออนดานทองใบ บนใบมีขนเล็กๆสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 
สวนมากมีใบยอย 5-7 แฉก แตบางคร้ังพบมีใบยอย 3 หรือ 9 ใบ (Wang et al., 2004) ใบสดมีรสขม
หรือหวาน ข้ึนอยูกับสายพนัธุของพืช เจยีวกูหลานมีถ่ินกําเนดิอยูในประเทศจีน อาจเรียกวา โสม
จากภาคใตเนือ่งจากปลูกท่ัวไปทางใตของจีนและมีฤทธ์ิคลายโสม อมาชาซูรู ปญจขัญธ (Guo and 
Wang, 1993; Chaina Phamamaceutical University, 1996) เจยีวกูหลานถูกยกยองใหเปน Xianchao 
หรือ “สมุนไพรอมตะ” เนื่องจากมีคุณสมบัติในการบํารุงรางกายและชะลอความแก  นอกจาก
ประเทศจีนแลวยังพบในประเทศในเอเซีย เชน เกาหลี ญ่ีปุน ลาว พมา เวยีดนาม บังคลาเทศ          
ศรีลังกา มีการนําเจียวกูหลานมาปลูกในประเทศไทยคร้ังแรกในป 2507 ท่ีจังหวัดสตูล และทําเปน
ผลิตภัณฑในรูปชา เรียกวา ชาสตูล ตอมามีผูเรียกวาชาเบญจขันธ (ปญจขันธ) เนื่องจาก         
ลักษณะของใบมี 5 แฉก (วรีศักดิ์ เช้ือมโนชาญและคณะ, 2547; กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก, 2548) 

 
เนื่องจากเจียวกูหลานมีองคประกอบของ ซาโปนินฟราโวน, โพลีแซคคารไรด,   อะมิโน

แอซิด, วิตามินและแรธาตุตางๆ ดังตาราง 2.1 แลว ยังมีสารออกฤทธ์ิ คือ ซาโปนินมีฤทธ์ิคลายกับท่ี
พบในโสม 4 ชนิดคือ จินเซนโนไซด Rb1, Rd3, Rd และ F2 รวมอยูดวย ดังนั้น เจยีวกูหลานไมเพียง
มีคุณสมบัติเทียบเทาโสม และยังสามารถใชรับประทานไดโดยไมตองกังวล       ตางจากโสมซ่ึง
หากรับประทานมากเกนิไป อาจเกิดผลขางเคียงได นอกจากนีเ้จยีวกูหลานยังเปนพืชท่ีปลูกไดงาย 
และโตเร็ว (วีรศักดิ์  เช้ือมโนชาญและคณะ, 2547; ศิริวรรณ  สุทธจิตต, 2548)  
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ภาพ 2.1 เจียวกูหลาน 
(ท่ีมา: Jiaogulan, 2006) 

 

 
ภาพท่ี 2.2 จีเพนโนไซด 
(ท่ีมา: Megalli et al., 2005) 
 
ผลทางเภสัชวิทยา 
 
ผลตอการตานการอักเสบ 
 

   กัลยา อนุลักขณาปกรณ และคณะ (2549)     ไดทําการทดสอบฤทธ์ิตานการอักเสบของ
สารสกัดจากปญจขันธในหนขูาว โดยทดสอบประสิทธิภาพของสวนสกัดตางๆ ไดแกสวนสกัดดวย
น้ําของสวนเหนือดิน และสวนใตดิน สวนสกัดดวยเอทานอล 95% ของสวนเหนอืดิน                 
และสวนใตดนิในการปองกนัหรือลดอาการบวมของอุงเทาหนูขาวเม่ือไดรับสารคาราจีแนน พบวา
สวนสกัดดวยน้ําของสวนเหนือดิน สวนสกัดดวยน้ําและเอทานอลของสวนใตดิน             มีฤทธ์ิ
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ตานการอักเสบ เม่ือใหแกสัตวทดลองโดยการกรอก (gastric intubation) และยังพบวา Chloroform 
fraction ซ่ึงไดจากการนาํสวนสกัดดวยเอทานอลของสวนใตดินไปแยกลําดบัสวนท่ีขนาด 50 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธ์ิตานการอักเสบใกลเคียงกับ  indomethacin ท่ีขนาด  10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ผลการทดลองแสดงวาปญจขันธมีสารออกฤทธ์ิ  ท่ีมีฤทธ์ิตานการอักเสบหลายชนิดซ่ึงใหผล
เชนเดยีวกันกบัการทดลองของ Lin et al. (1993) โดยนําเจียวกูหลานแหงไปสกดัดวยน้าํ   จากนัน้
นําน้ําท่ีสกัดไปทดสอบฤทธ์ิตานอักเสบในหนูขาวพบวาสามารถตานการอักเสบ และลดการบวม
ของอุงเทาหนไูด  
 
ผลตอการเกิดปองกันการเกดิแผลในกระเพาะอาหาร 
 

Rujjanawate et al. (2003) ศึกษาฤทธ์ิของปญจขันธในการปองกันการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารหนูขาวท่ีถูกเหนีย่วนําดวย indomethacin, HCl/ Ethanol และท่ีเกิดจากความเครียด (restraint 
water immersion stress-induced ulcers) ซ่ึงท้ัง 3 วิธีมีกลไกในการเหนีย่วนาํใหเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารที่แตกตางกัน คือ 

- indomethacin เปนยาในกลุม NSAIDS (non-steroidal anti-inflammatory drugs) 
ทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยจะไปยับยั้งการสังเคราะห mucus และ
รักษาคุณสมบัติและความแข็งแรงของ gastric mucosa cells 

- HCl/ Ethanol เหนีย่วนําการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดย HCl จะไปทําลาย 
gastric mucosa สวน Ethanol ทําใหเกดิ necrotic lesion ซ่ึงเปนผลใหเกิด 
defensive factors เชน การหล่ังสาร bicarbonate และ การสังเคราะห mucas 
ลดลง 

- Water immersion stress-induced ulcers ใหเกิดแผลในกระเพาะโดยกระตุนใหมี
การหล่ังกรด และทําให microcirculation และปริมาณ mucus ลดลง 

ผูวิจัยรายงานวาสารสกัดจากปญจขันธท่ีขนาด 200 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถ
ปองกันการเกดิแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวในทุกการทดลอง และไดผลดีมากใน HCl/ 
Ethanol model ซ่ึงสารสกัดจากปญจขันธทําใหปริมาณ gastric wall mucus และ hexosamine 
เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีสารดังกลาวไมมีผลตอ gastric volume, pH หรือการหล่ังกรดในกระเพาะของหนู
ขาวในการทํา pylorus ligation ดังนั้นฤทธ์ิของสารสกัดจากปญจขันธในการปองกันการเกิดแผลใน
กระเพาะอาหารของหนูขาวจึงไมไดเกิดจากการยับยั้งการหล่ังกรดในกระเพาะอาหาร แตเกดิจาก
การปองกันการสังเคราะห และการหล่ังของ mucus 
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ตาราง 2.1 สารอาหารท่ีพบในเจียวกูหลาน 

Nutrition % 
total protein 12.67-21.86 
total carbohydrate 51.92-71.11 
total fat 1.40-3.79 
energy 341.64 - 346.92 kcal/100g 

Trace elements content mg/g 
Magnesium (Mg) 2045.00 
Zinc (Zn) 178.75 
Calcium (Ca) 19475.00 
Manganese (Mn) 87.50 
Iron (Fe) 786.30 

Amino acid content mg/g 
Arginine 0.0559 
Aspartic acid 0.0929 
Cystine 1.1325 
Glutamic acid - glutaminic acid 0.6872 
Glycine - glycocoll 0.8600 
Histidine 0.473 
Isoleucine 0.2127 
Leucine 0.0549 

Lysine 1.5563 
Methinonine 0.3289 
Phenyllalanine 0.9758 
Serine 0.629 
Threonine 0.1425 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก เจยีวกูหลาน, 2549) 
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ผลตอการเกิดสารพิษในตับ 
 
  จากรายงานการศึกษาฤทธ์ิ ของเจียวกูหลาน ในการปองกันตับจากการเกิดสารพิษ พบวา  
การใหสารสกดัดวยน้ํา ของสวนเหนือดินของเจียวกูหลาน ขนาด 1 กรัม/กิโลกรัม คิดตามน้ําหนัก
เจียวกูหลานท่ีนํามาสกัดแกหนูขาวโดยฉีดเขาทางชองทอง สามารถปองกันตับ จากการเกดิสารพิษ
จาก CCI4  โดยหนูขาว ท่ีไดรับสารสกัด จะมีปริมาณการเพ่ิมของ เอมไซม และการเกดิพยาธิสภาพ
ท่ีตับนอยกวากลุมท่ีไมไดรับสารสกัด (สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2548)  นอกจากนัน้ ยังมีรายงานวา
จีเพนโนไซด ซ่ึงเปนซาโปนินท่ีสกัดแยกไดจากเจยีวกูหลาน มีฤทธ์ิในการรักษาภาวะการเกิดพิษ
เร้ือรังท่ีตับท่ีถูกเหนีย่วนําโดย CCI4 และลดการเกดิ Fibrosis ดวย    โดยพบวาจีเพนโนไซดจะลด
การเพิ่มของ SGOT, SGPT activities ในหนูขาวในหองทดลอง ซ่ึงตับถูกทําลายดวย CCI4 เปน
เวลานานถึง 8 สัปดาห และยงัทําใหปริมาณคอลลาเจนลดลง 33% (Chen et al., 2000) 
 
ผลตออนุมูลอิสระ 

 
  Li L et al. (1993) ศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของจีเพนโนไซด จากการทดลองใช 
phagocytes, liver microsomes และ vascular endothelial cells พบวาจเีพนโนไซดทําให
ปริมาณ  Superoxide-anion และ hydrogen peroxide ใน human neurophils ลดลง และลดขนาดของ 
chemiluminescent oxidative burst ท่ีเกดิจาก zymosan ใน human monocytes และ  murine 
macrophages จีเพนโนไซด ยังสามารถยับยั้งการเกดิ Lipid peroxidation ของ liver microsome และ 
vascular endothelial cells ท่ีเหนีย่วนําดวย Fe2+/cysteine, ascorbate/NADPH หรือ hydrogen 
peroxide นอกจากนั้นยังพบวาจีเพนโนไซดสามารถปองกัน biomembrane  จากการเกิด  oxidative 
injury โดยชวยให membrane fluidity ของ  microsome และ mitochondria ของตับท่ีลดลงกลับดีข้ึน 
เพิ่มประสิทธิภาพของ mitochondrial enzyme ใน vascular endothelial cells และลดการสูญเสีย 
intracellular lactate dehydrogenase ของเซลลเหลานี้ 
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ผลตอระบบภมิูคุมกัน 
 

Blumert et al. (1999) ไดศึกษาผลของปญจขันธตอระบบภูมิคุมกันแบบอาศัยเซลล          
ในผูปวยมะเร็งปอดท่ีรักษาดวยการฉายรังสีและเคมีบําบัด โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมควบคุม 
และกลุมท่ีไดรับปญจขันธในรูปของยาเม็ดขนาด 80 มิลลิกรัม 3 คร้ังตอวัน         พบวาปญจขันธ
ชวยรักษาสภาพการทํางานของภูมิคุมกันแบบอาศัยเซลลดีกวากลุมควบคุม ท่ีการทํางานของ
ภูมิคุมกันแบบอาศัยเซลลถูกยับยั้งจากรังสีและเคมีบําบัด ขณะท่ีรักษาอยูนาน 60 วนั และเม่ือศึกษา
เปรียบเทียบติดตามผูปวยท้ัง 2 กลุมตอไปอีก 1 ป     พบวาผูปวยท่ีไดรับปญจขันธมีการพยากรณ
ของโรคดีกวา กลาวคือ การแพรกระจายของเซลลมะเร็งชากวา และมีอายุยืนกวา แสดงวาปญจขันธ
มีบทบาทในการปองกันการถูกทําลายของเซลลในระบบภูมิคุมกันจากการไดรับรังสี และเคมีบําบัด 
นอกจากนี้สารสกัดปญจขันธยังมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมเอชไอวีโพรทีเอส  ทําใหเช้ือไวรัสเอชไอวีไม
เพิ่มจํานวน มีฤทธ์ิเสริมภูมิตานทานในหลอดทดลอง (สมทรง รักษเผา, 2549) 

 
ผลตอไขมันในเลือด  
 

ปจจุบันมีการทดลองเกี่ยวกบัสารจีเพนโนไซด             ซ่ึงมีผลตอการดูดซึมของไขมัน
อยางกวางขวาง ในการศึกษาของ Cour et al. (1995) สารสกัดของ gynostemma สามารถลดระดับ
ของ Triglyceride และ Cholesterol ในหนู และนกกระทาไดอยางมีนัยสําคัญ  สารสกัด 
gynosaponin (200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) สามารถลดระดับ Cholesterol, low-density lipoprotein 
(LDL) และ  very  low-density lipoprotein (VLDL) ในหนูตะเภา นอกจากนั้นยังเพิม่ High-density 
lipoprotein (HDL) และอัตราสวนของ HDL: LDL อีกดวย (Chaina Phamamaceutical University, 
1996) ในการทดลองของ Kimura et al. (1983) และ Guo and Wang (1993)    โดยใหหนกูินอาหาร
ท่ีมีปริมาณนํ้าตาลและไขมันมากเปนเวลา 7 สัปดาห หลังจากนั้นจึงใหสาร Gynosaponin 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวาระดับ Cholesterol และ Triglyceride ลดลง 32%, 34% ตามลําดับ  และ
กลุมท่ีไดรับ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถลดระดับระดับ Cholesterol และ Triglyceride ได 
เทากับหนปูกติท่ีไมไดรับอาหารท่ีมีไขมันและน้ําตาลสูง Gynosaponin ยังสามารถลดระดับ lipid 
peroxides ใน Blood serum และในตับไดอยางมีนัยสําคัญ Chou et al. (2006) ศึกษาผลของ 
Gynostemma pentaphyllum ตอผูท่ีมีไขมันสะสมในตับโดยไมไดเกดิจากการดื่มสุรา โดยศึกษาแบบ 
single-blind และวินจิฉัยโรคโดยใช Ultrasound scanning การทดลองแบงออกเปน 2 กลุม     โดย
ท้ัง 2 กลุมจะตองควบคุมอาหาร หลังจากนั้นกลุม Control จะไดรับยาที่ไมมีผลทางยา       เปนเวลา 
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4 เดือน สวนกลุมทดลองจะไดรับสารสกดัของ G. pentaphyllum 80 มิลลิลิตร  เปนเวลา 4 เดือน 
และยังตองควบคุมอาหารตลอดการทดลอง  โดยวัดคา Body mass index (BMI), Biochemical และ 
Fatty liver โดยมี Base line ท่ี 2 และ 6 เดอืน จากการทดลอง หลังจากงดดื่มแอลกอฮอล 2 เดือน 
พบวา BMI และ Biochemical ลดลงในท้ัง 2 กลุม และในเดือนท่ี 6 คา BMI, Triglyceride, 
Aspartate aminotranferase (AST), Alanine aminotranferase, Alkaline phosphatase, Insulin (ALP), 
insulin resistance index (HOMA-IR)  and Fatty liver  ของท้ังสองกลุมมีคาลดลง          สรุปไดวา 
G. Pentaphyllum มีผลตอการรักษาผูท่ีมีไขมันสะสมในตับซ่ึงเปนไขมันท่ีไมไดเกิดจากการดื่มสุรา  
 
 Megalli et al. (2005) ศึกษาการปองกันการเกิด hyperlipidemia ในหนขูาวโดยใหหนไูดรับ 
P407 (Polpxamer 407 ทําใหเกิด hyperlipidemia ในหนู) 1 กรัม/กิโลกรัม ซ่ึงจะทําใหเกดิ  
triglyceride (25 fold), total Cholesterol (6 fold), low-density lipoprotein (LDL, 7 fold),          
High-density lipoprotein (HDL, 1.6 fold) และ nitrite (8 fold) ในพลาสมา ทดสอบท้ังแบบ
เฉียบพลัน (4วัน) และเร้ือรัง (12วัน) พบวาหนูกลุมท่ีไดรับ P407 รวมกับจีเพนโนไซด (250 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) มี triglyceride ลดลง 53% และ 85% ตามลําดับ total cholesterol ลดลง 10% 
และ 44% ตามลําดับ และ nitrite ประมาณ 80% สวน LDL และ HDL มีผลไมแนชัด ซ่ึงใหผลคลาย
กับกลุมท่ีไดรับ atorvastatin (75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เปนเวลา 4 วัน) ยกเวน LDL ลดลง 17% สวน 

HDL เพิ่มข้ึน lipoprotein lipase 50% ถูกยับยั้งดวย P407 20μM สารสกัดจากจเีพนโนไซดใหผล
ตรงขามกับ P407 คือ มีผลเพ่ิม lipoprotein lipase โดยจีเพนโนไซด 2 fold เพิ่ม lipoprotein lipase 
ข้ึน 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 
ผลตอโรคเบาหวาน 
 

โรคเบาหวาน คือภาวะท่ีรางกายมีปริมาณน้ําตาล ในเลือดสูงเกินปกติ    พบไดในทุกเพศ 
ทุกวยั แตคนท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุดคือ คนท่ี มีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป               และคนท่ีไมคอย
ไดออกกําลังกาย ผูท่ีมีรางกายอวน จะมีโอกาสเส่ียงท่ีจะเปนโรคนี้ไดมาก  เบาหวานเปนโรคเร้ือรัง
ท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได สาเหตุของโรค คือ ตับออน สรางฮอรโมนท่ีทําหนาท่ี ชวยให
รางกายเผาผลาญอาหาร   ไดนอยหรือไมไดเลย       จงึทําใหรางกายไมสามารถนําน้ําตาลไปใชได 
จึงเกิดอาการค่ังของน้ําตาลในกระแสโลหิต และในอวยัวะตางๆ และจะถูกรางกายขับท้ิงในรูปของ
ของเสียโดยอวัยวะ ท่ีเรียกวา ไต โรคเบาหวานแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ    ท่ีมีอาการสาเหตุ
ความรุนแรง และการรักษาตางกัน  
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เบาหวานชนดิพึ่งพา อินซูลิน  เปนชนิดท่ีพบไดนอย แตมีความรุนแรงสูงและอันตรายมาก 
มักพบในเด็กและคนท่ีมีอายตํุ่ากวา 25 ป และ อาจพบในคนสูงอายุไดบาง โดยท่ีตับออนของผูท่ีเปน
เบาหวานประเภทนี้จะสราง หรือผลิตอินซูลินไดนอย หรือไมไดเลย เช่ือวาเกดิจากรางกายสรางภมิู
ข้ึนมาตอตานและทําลายตับของตนเอง จนไมสามารถสรางอินซูลินได เรียกวา โรคภูมิแพตอตัวเอง 
ผูปวยมีความจาํเปนตองฉีด อินซูลินเขาไปทดแทนในรางกาย ตามท่ีแพทยส่ังทุกวัน จึงจะสามารถ
เผาผลาญน้ําตาลไดตามปกติ มิฉะนั้นรางกายจะเผาผลาญไขมันจนทําใหผอมอยางรวดเร็ว      และ
ถาเปนรุนแรง จะมีการค่ังของสารคีโตน(มีกล่ินแรง) ซ่ึงเปนของเสียท่ีเกดิจากการเผาผลาญไขมัน 
สารนี้มีพิษตอระบบประสาททําใหผูปวยหมดสติถึงตายได 

 
              เบาหวานชนดิไมพึง่พา อินซูลิน  เปนชนิดท่ีพบเปนสวนใหญ ในคนท่ีมีอายุมากกวา 40 ป 
ข้ึนไป เปนโรคท่ีซับซอนซ่ึงเช่ือวาเกดิจากกรรมพันธุและส่ิงแวดลอม โดยท่ัวไปผูปวยจะมีภาวะ 
การผิดปกติของกระบวนการเมตาบอริซึม     และความบกพรองในการหล่ังสารอินซูลิน             เม่ือ
ถูกกระตุนดวยกลูโคสซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดเบาหวาน            เม่ือเกิดภาวะรางกายไมตอบสนอง 
ตออินซูลินข้ึน รางกายก็จะพยายามปรับตัวเองเพื่อใหระดับน้ําตาลในเลือด อยูในสภาวะปกติ      
โดยเพิ่มการหล่ังอินซูลินจากสวนประกอบของตับออนท่ีเรียกวา B-cell  ทําใหเกิดภาวะอินซูลิน   
ในเลือดสูง ในขณะเดยีวกนัภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง กย็ังเปนสาเหตุของทําใหเกดิโรคแทรกซอนข้ึน 
(สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2548; นิธิยา รัตนาปนนท และวบูิลย รัตนาปนนท, 2537) 
 
  การควบคุมภาวะน้ําตาลในเลือดสูงทําไดโดยตองควบคุมอาหาร และออกกําลังกาย รวมท้ัง
ใชยารักษาเบาหวานแตกย็ังมีขอจํากัดเกิดอาการท่ีไมพึงประสงค   สถาบันวิจยัสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (2548)       ไดทําการศึกษาลดฤทธ์ิน้ําตาลดวย
สารสกัดจากเจียวกูหลานพบวาสามารถลดไดในหองทดลอง จากรายงานของ Poomecome W 
(1999)  ไดรายงานวาสรรพคุณท่ีมีอยูในเจยีวกูหลานจะทํากระตุนใหตับออนหล่ังสารอินซูลิน และ
ยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในทางเดินอาหาร จากรายงานการศึกษา ขางตนแสดงใหเหน็วา เจียวกูหลาน 
จะกระตุน การหล่ังอินซูลินและยับยั้งการดูดซึมกลูโคสในทางเดนิอาหาร เม่ือไมนานมานี้ไดคนพบ 
Phanoside ซ่ึงเปนสารท่ีสกัดไดจาก     Gynostemma pentaphyllum           มีฤทธ์ิกระตุนใหตับออน
หล่ังสารอินซูลินในหนูขาว เม่ือใหสารสกัดนี้ทางปากกบัหนูในขนาด 40, 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม   
ทําใหระดับของอินซูลินในพลาสมาสูงข้ึนซ่ึงชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดได (Norberg et al., 2004) 
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ผลตอระบบความดันโลหิตและระบบการทํางานของหัวใจ 
 
Gynostemma  pentaphylla   มีอิทธิพลตอระบบการทํางานของหัวใจ (Purmova and Opeltel, 

1995) โดยการศึกษาของ Circosta et al. (2004) ศึกษาสารสกัดดวยน้ําจาก Gynostemma  
pentaphylla  โดยฉีดเขาเสนเลือดใหญบริเวณคอของหนูตะเภาท่ีถูกทําใหสลบ เปรียบเทียบกบั 
จีเพนโนไซด (III, VIII) และ Verapamil ซ่ึงเปนยาตานการทํางานของแคลเซียม ผลการทดลอง
ช้ีใหเห็นวา สารสกัดจาก    Gynostemma   ในขนาด 2.5, 5 และ 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม             ใหผล
ในการปองกนัการเกิดภาวะหลอดเลือดหวัใจหดเกร็งตัวเม่ือถูกกระตุนโดย pitressin และปองกนั
การเตนผิดปกติของหัวใจ ปองกันความดนัโลหิตสูง   สารสกัดจาก     Gynostemma       ยังออกฤทธ์ิ
ตรงขามกับยากระตุนหัวใจ ทําใหหวัใจหองลางเตนเปนปกติและทําใหหลอดเลือดหัวใจปรับตัวให
สูบฉีดไดดีข้ึนโดยข้ึนกับขนาดของยาท่ีใชดวย   

 
สารสกัดของเจียวกูหลานซาโปนิน (crude saponin fraction) มีฤทธ์ิลดความดันโลหติ และ 

อัตราการเตนของหัวใจของหนูขาว ท่ีสลับดวยเพนโทบาบิบาล และจากการที่พบวาสาร atropine 
หรือ chlorphennilamine สามารถตานฤทธ์ิ ในการลดความดัน โลหิตและลดอัตราการเตนของหัวใจ
ของสารสกัดลดลง ดังนั้นกลไกในการออกฤทธ์ิจึงนาจะเกี่ยวของกับ histaminic และ cholinergic 
mechanism (สถาบันวิจยัสมุนไพร, 2548)  

 
             Tanner MA et al. (1999) ไดศึกษาฤทธ์ิของเจียวกูหลาน ในการขยายหลอดเลือด และกลไก
การออกฤทธ์ิ พบวา สารสกดัจีเพนโนไซด จากเจยีวกูหลาน ขนาด 0.1-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร   
มีฤทธ์ิในการขยายหลอดเลือดโคโรนารีในหลอดทดลอง  และพบวาสารสกัดจากเจียวกูหลาน ทําให
การสราง nitric oxide ของเซลลเพาะเล้ียง bovine arotic endothelial เพิ่มข้ึนแบบ dose - dependent 
โดยไมทําใหเกิดอันตรายตอเซลล                  จะเห็นไดวาสารสกัดจากเจียวกูหลานมีฤทธ์ิโดยตรง
ตอการหล่ังสาร nitric oxide แตไมมีผลตอการสรางสารกลุม prostanoid 
 

การทดสอบความเปนพษิเร้ือรังโดย Attawish et al. (2004) ไดทดสอบสารสกัดดวยน้ํา จาก 
Gynostemma pentaphyllum ในหนูทดลอง เปนเวลา 6 เดือน โดยกลุมควบคุมจะไดรับน้ํา 10 
มิลลิกรัม/กรัม/วัน และกลุมทดลองไดรับสารสกัดจาก G. pentaphyllum โดยการกรอกทางปาก 
แบงเปน 5 กลุม คือ 6, 30, 150, 750 และ 750 มิลลิกรัม/กรัม/วัน เปนเวลา 24 สัปดาห โดย 5 กลุม
แรกจะไดรับการเจาะเลือดหลังจากอดอาหาร 18 ช่ัวโมง และกลุมสุดทายจะไดรับการเจาะเลือด
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หลังจากการการไดรับสารสกัด 14 วนั ผลการทดลองแสดงวา สารสกัดจาก G. Pentaphyllum       
ไมกอใหเกิดอาการผิดปกติในหนูท่ีไดรับสารสกัด G. pentaphyllum อยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา สารสกัดจาก G. pentaphyllum ไมเปนพิษตอหนท่ีูไดรับสารสกัด เปนเวลา 6 เดือนอยางมี
นัยสําคัญ 

 
2.2 ซาโปนิน 
 

ซาโปนินเปนสารกลุมไกลโคไซดท่ีมีมวลโมเลกุลสูง ไกลโคไซด หมายถึงกลุม             
ของสารประกอบอินทรียท่ีเกดิจาก อะไกลโคน จับกับสวนท่ีเปนน้ําตาล หรืออนุพันธของน้ําตาล 
ซ่ึงเรียกวา ไกลโคพาทโดยผานทางไกลโคไซดดิกบอนดสวนของอะไกลโคล ซ่ึงเปนสวนท่ีไมใช
น้ําตาลจะเปนกลุมสารท่ีมีโครงสรางทางเคมีแตกตางกนั ดังนั้นฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของสารในกลุม
นี้จึงหลากหลาย สวนท่ีเปนน้ําตาลไมมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา แตเปนสวนชวยทําใหการละลาย      
และการดดูซึมเขาสูรางกายดข้ึีน  ชวยระบบกลามเนื้อหัวใจและระบบการไหลเวียนของโลหติ       
ฆาเช้ือแบคทีเรีย  ซาโปนินสวนใหญมีคุณสมบัติเปนสาร Detergent ทําใหเกิดโฟมท่ีเสถียรในน้ํา มี
รสขมและเปนพิษในปลา คุณสมบัติอยางอ่ืนของซาโปนินจะแตกตางกันตามกลุมของพืช     
อยางไรก็ตามซาโปนินเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง          เพื่อความสะดวกในการเรียกจึงมักเรียก
ซาโปนินตามโครงสรางของโมเลกุลท่ีไมมีสวนประกอบของน้ําตาล หรืออาจเรียกวา จนีิน หรือ 
สโปจีนิน ซ่ึงสามารถแบงตามกลุมของจีนนิ ไดเปน 3 กลุม คือ คือ ไตรเทอรปน สเตียรอยด     
และสเตียรอยด อัลคาลอยด (ภาพท่ี 2.2 ) (Hostettmann and Marston, 1995; Glycoside, 2007) 
 

 
 
ภาพ 2.3 กลุมของไกลโคไซด 
(ท่ีมา :  Glycosides, 2007) 
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ภาพ 2.4 โครงสรางของ (a) ไตรเทอรปนซาโปนิน และ (b) สเตียรอลซาโปนิน  
(ท่ีมา : Francis et al., 2002) 
 

Saponin 

Glycone     Aglycone 

 

Sugar      Sapogenin 

1. glucose 

2. arobinose 

3. xylose   Neutral   Acid 

4. glycronte acid  Saponin   Saponine 

 

              Steroide          Triterpenoise 

 
ภาพ  2.5 กลุมของซาโปนิน 
(ท่ีมา:  Glycosides, 2007) 
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 ซาโปนินสวนใหญมีโครงสรางคูกับน้ําตาล 1 หรือ 2 โมเลกลุ ถาในโครงสราง
ประกอบดวยน้ําตาล 1โมเลกุล จะเรียกวา โมโนเดสโมไซดิกซาโปนนิ ซ่ึงโมเลกุลของน้ําตาลจะจับ
กับคารบอนตําแหนงท่ี 3 ไบเดสโมไซดิกซาโปนิน คือ มีน้ําตาล 2 โมเลกุลมาจับท่ีคารบอนตําแหนง
ท่ี 3 และ 28 ไตรเดสโมไซดิกซาโปนินพบไดยาก สวนใหญจะพบในรูป ไบเดสโมไซดิกซาโปนนิ 
ซ่ึง สามารถเปล่ียนรูปเปนโมโนเดสโมไซดกิซาโปนิน โดยการถูกไฮโดรไลซิสท่ี คารบอนตําแหนง
ท่ี 28  
 

 
 
ภาพ 2.6  โมโนเดสโมไซดิก  และ ไบเดสโมไซดิกซาโปนิน 
(ท่ีมา : Hostettmann and Marston, 1995) 
 

ชนิดของซาโปนินแบงตามลักษณะโครงสรางของอะไกลโคน 
 

1. สเตรียรอยดซาโปนินมีโครงสรางหลักคลาย สเตรียรอยดนวิเคลียส พบไดนอยใน
ธรรมชาติ มักพบในพืชใบเล้ียงเดีย่ว เชน พืชในวงศ  Dioscoraceae (genus Dioscorea), 
Amaryllidaceae (genus Agave), Lilliaceae (genus Yucca และ Trillium) ในธรรมชาติจะอยูในรูป 
ไกลโคลไซด (ในขณะที่จะพบไตรเทอรปนซาโปนินในธรรมชาติท้ังท่ีเปนไกลโคลไซดและรูป
อิสระ) โครงสรางของสเตรียรอยดซาโปนินมีความสัมพนัธกับสารจําพวก sex hormones, cortisone 
และ cardiac glycoside จงึมีการใชเปนสารต้ังตนในการสังเคราะห steroid hormones   ตัวอยาง
ของสเตรียรอยดซาโปนิน เชน diosgenin พบใน Dioscorea spp., sarsaponin พบใน Yucca spp., 
sarmentogenin พบใน Strophanthus spp. และจินเซนโนไซดซ่ึงพบในโสม 
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ภาพ 2.7    สเตรียรอยดซาโปนิน 
(ท่ีมา:  Glycosides, 2007) 
 

2. ไตรเทอรปนซาโปนินในธรรมชาติพบไดท้ังท่ีเปน ไกลโคไซดและสโปจีนนิอิสระ 
สวนมากพบในพืชใบเล้ียงคู โดยเฉพาะวงศ Caryophyllaceae, Sapindaceae, Polygonaceae, 
Sapotaceae ตัวอยางของ ไตรเทอรปนอยดซาโปนินไดแก glycyrrhizic acid (glycyrrhetinic acid+ 2 
glucuronic acid) พบในรากชะเอม (Glycyrrhiza glaba) 
  

  
ภาพ 2.8  ไตรเทอรปนซาโปนิน 
(ท่ีมา: Glycosides, 2007)  
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ชีวสังเคราะหของ saponin 
ซาโปนินท้ังสองชนิดเกดิจากการจับกนัแบบ head to tail ของ acetate unit ผาน mevalonic 

acid และ squalene 
 

  
ภาพ 2.9  ชีวสังเคราะหซาโปนิน 
(ท่ีมา: Glycosides, 2007) 
 

คุณสมบัตขิองซาโปนิน  
 

1. มีคุณสมบัติเปน detergent เม่ืออยูในน้าํซาโปนินจะเกิดเปน colloidal solution ซ่ึงเม่ือ
เขยาจะเกดิฟอง เนื่องจากสวนอะไกลโคนเปนสารโมเลกุลใหญมีจํานวน carbon 27 – 30 atom     
ทําใหสวนอะไกลโคลมีคุณสมบัติ lipophillic และมีสวนของน้ําตาลซ่ึงละลายน้ําได จึงมีคุณสมบัติ 
hydrophillic จากการทีซ่าโปนินมีคุณสมบัติ lipophillic/hydrophillic อยูในโมเลกุล จึงมี
ความสามารถในการลดแรงตึงผิว และใชในการชะลางได 

2.  มีฤทธ์ิทําลายเม็ดเลือดแดง โดยทําใหเกดิ hemolysis 
 

ประโยชนของซาโปนิน 
 

1.  ใชเปนสารชะลางแทนสบู 
2.   คุณสมบัติท่ีเปนฟองทําใหใชเปนสารพนดับไฟได 

Acetate Mevalonate squalene

diosgenin

HO

O

O
CH3

CH3

O

HO

COOH

H

glycyrrhetinic acid
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3.  เปนพิษตอปลา โดยทําใหเกิด paralysis ท่ีเหงือก จึงใชเปนสารเบ่ือปลา ปลาท่ีเบ่ือดวย
ซาโปนินสามารถใชเปนอาหารได เพราะซาโปนินไมถูกดูดซึมในทางเดินอาหาร แตถารับประทาน
เขาไปมากๆ จะระคายเคืองตอเมือกในลําไสเล็ก ทําใหอาเจียนได 

4.  ใชเปนสารต้ังตนในการสังเคราะหสเตรียรอยด 
 

2.3 ไมโครเวฟ (Microwave) 
 

กระบวนการสกัดดวยไมโครเวฟนัน้ถูกพัฒนาข้ึน            จากสถาบันส่ิงแวดลอมแคนนาดา  
(Kwon et al., 2003) ซ่ึงในปจจุบันมีการใชไมโครเวฟในการสกัดกันอยางแพรหลาย      เม่ือเร็วๆนี้
มีการใชไมโครเวฟเพ่ือสกดั taxans จาก Taxus biomass, sikosaponins จาก Bupleurum falcacatum, 
Camptothecin จาก Nothapodytes foetida, Ginsenoside จากโสม และการสกัดกรดไขมันจําเปนจาก
ลูกกระวาน    การสกัดดวยวธีิอ่ืนความรอนสามารถแยก  active conpound        ออกจากเยื่อพืชได
แตมีขอเสียคือ ใชเวลาสกัดนานรวมท้ังใชสารละลายจํานวนมาก ในบางคร้ังยังมีประสิทธิภาพต่ํา
เม่ือเปรียบเทียบกับการสกัดดวยวิธีเหลานัน้ การสกดัดวยไมโครเวฟมีขอดคืีอ ใชเวลาและ
สารละลายในการสกัดนอย มีอัตราการสกัดสูง (Chen et al., 2007) เนื่องจากคล่ืนไมโครเวฟจะถูก
สงไปยังสารละลาย และ solid plant matrix น้ําท่ีอยูใน plant matrix ดดูซับพลังงานของไมโครเวฟ
จึงทําใหเซลลแตก จากการไดรับความรอนอยางยิ่งยวด การสกัดดวยวธีินี้ จึงสามารถเพิ่ม recovery 
ของ  nutraceutical   ได   (Kaufmann et al., 2001a)   ประสิทธิภาพของไมโครเวฟ         ยังข้ึนอยูกับ
การเปนฉนวนของสารละลายและ plant metrix ในทางการคามีการใชไมโครเวฟอยู 2 ระบบ คือ 
ระบบปดซ่ึงจะสามารถควบคุมความดันและอุณหภูมิได และไมโครเวฟท่ีใชภายใตความดนั
บรรยากาศ การสกัดภายใตระบบปดจะทําใหเกิดการเดือดอยางรุนแรง เนื่องจากอุณหภูมิท่ีใชในการ
สกัดสูง     ความดันในระบบจะข้ึนอยูกับปริมาณและจุดเดือดของสารละลาย  (Wang, L. and 
Weller, C.L., 2006) 
 

  การเกิดความรอนดวยไมโครเวฟ (สายสนม ประดิฐดวง และคณะ, 2546) 
 

 เม่ือคล่ืนไมโครเวฟถูกดดูซับเขาสูช้ินอาหารจะเกดิความรอนไดในสองแบบรวมกนั ไดแก 
 
 1.  Ionic Polarization เปนการเกิดความรอน เนื่องจากผลของการเคล่ือนท่ีของไอออนใน
สารละลายเม่ือเขาไปอยูในสนามไฟฟา แตละไอออนซ่ึงมีประจุไฟฟาประจําตัวจะถูกกระตุนและ
เรงใหมีการเคล่ือนท่ี จึงทําใหเกิดการเสียดสีกันข้ึนกับไอออนอ่ืนๆ   และมีการเปล่ียนพลังงานจลน
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มาเปนพลังงานความรอน แลวจึงกระจายความรอนไปสูสวนอ่ืนๆ ตอไป การเกิดความรอนแบบนี้
เกิดไดในของเหลวภายในเซลลซ่ึงอยูในรูปของสารละลาย 
 
 2.  Dipole Rotation เปนการเกดิความรอนกับสารประกอบมีข้ัว (polar) ไดแก น้าํ             
ซ่ึงในสภาพปกติสารประกอบนั้นจะเรียงตัวประจุบวกและลบอยางไมเปนระเบียบ (random 
oriented) เม่ือเขาไปอยูในสนามไฟฟาประจุบวกและประจุลบของสารนั้นจะเคล่ือนท่ีเปล่ียนทิศทาง
เพื่อเรียงตัวอยางมีระเบียบ การเคล่ือนท่ีดวยการหมุนตัวกลับไปกลับมาจะเกดิข้ึนอยางรวดเร็ว    
ตามระดับความถ่ีของคล่ืนไมโครเวฟคือ 915–2,450 ลานคร้ังตอ 1 วินาที         ซ่ึงผลของความเร็ว
ในการหมุนตัวและการเสียดสีกันทําใหเกดิความรอนข้ึน จากการหมุนตัวของสารประกอบมีประจุ
เนื่องจากคล่ืนไมโครเวฟแสดงดังภาพ 2.6 

 
 

ภาพ 2.10  การหมุนตัวของสารประกอบมีประจุเนื่องจากคล่ืนไมโครเวฟ 
(ท่ีมา : Robert V. Decareau, 1992) 
 
 ความรอนท่ีเกดิจากท้ังสองรูปแบบดังกลาวท่ีจุดซ่ึงอาหารสัมผัสกับไมโครเวฟแลว จึงคอย
กระจายตัวออกไปยังสวนอ่ืนเนื่องจากผลของการเดือดของนํ้าโดยการนําความรอนดวย และเปนไป
อยางตอเนื่อง ซ่ึงการเกิดความรอนจากสาเหตุตางๆ ดังกลาวนี้  ทําใหเกิดไดอยางรวดเร็วเม่ือเทียบ
กับวิธีการหุงตมโดยความรอนแบบดั้งเดิม 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการใหความรอนอาหารโดยคล่ืนไมโครเวฟ 
 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการใหความรอนโดยคล่ืนไมโครเวฟมี 8 ปจจัย ดังนี ้
 1.  คาความถ่ี 
 
 ความถ่ีท่ีใชในระบบไมโครเวฟมีอยู 2 ความถ่ี ไดแก 915 หรือ 2,450 เมกกะเฮิรต   ความถ่ี
ท่ีใชจะมีผลตอระดับความลึกในการเจาะเขาไปในเนื้ออาหารของระบบไมโครเวฟ   เพื่อใหเกิด
ความรอนอยางท่ัวถึง โดยปกติคาความถ่ีตํ่า (915 เมกกะเฮิรต) จะสามารถใหความรอนไดลึกกวา 
นอกจากนี ้ คาความถ่ียังมีผลตอสัมประสิทธ์ิของการเปล่ียนพลังงานของอาหารแตละชนดิดวย       
ซ่ึงจะมีรูปแบบท่ีแตกตางกนัไปแลวแตชนิดของอาหาร 
 
 2.  คาความเขมของสนามไฟฟา (กําลังไฟฟาของระบบไมโครเวฟ) 
 

 กําลังไฟฟาท่ีใชจะอยูในชวง 5-100 กิโลวัตต คากําลังไฟฟาท่ีสูงข้ึนจะชวยเรง                
การใหความรอนกับอาหาร ดังนั้นจึงนิยมปรับกําลังไฟฟาของระบบเพ่ือควบคุมความเร็วในการทํา
ใหอาหารรอน อยางไรก็ตามการเรงความเร็วมากเกินไปอาจมีผลเสีย เชน น้ําในอาหารไมสามารถ
ระบายออกไดทันทําใหเกิดการเดือดข้ึนในเนื้ออาหาร       และเม่ือมีปริมาณมากจนระเบิดออกมา 
ทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ (วัชรินทร ปยะรัตน, 2531) 
 
 3.  คาความชืน้ 
 

 น้ําเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหเกิดการดดูซับพลังงาน ทําใหสามารถใหความรอนแก
ผลิตภัณฑ อาหารที่มีปริมาณความช้ืนสูงจะดดูซึมพลังงานไมโครเวฟไดดกีวาอาหารท่ีมีปริมาณ
ความช้ืนตํ่ากวา ดังนั้นอาหารที่มีปริมาณความช้ืนสูงจะรอนไดเร็วกวาอาหารท่ีมีปริมาณความช้ืนตํ่า 
(วัชรินทร ปยะรัตน, 2531) 
 

 4.  อุณหภูมิ 
 

อุณหภูมิมีผลตอระบบไมโครเวฟ คือ คาสัมประสิทธ์ิการเปล่ียนพลังงานอาจเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงแลวแตชนิดของอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิและความช้ืนเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในระหวางการ
ทําใหอาหารรอน พบวาน้ําแข็งในการแชแข็งมีผลอยางมากตอการเปล่ียนแปลงพลังงาน เนื่องจาก
ความโปรงใสของน้ําแข็งทําใหการดดูซึมความรอนไมดพีอ       เพื่องายตอการควบคุมจึงนยิม
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ละลายนํ้าแข็งใหอุณหภมิูท่ีไดตํ่ากวาจุดหลอมละลายเทานั้น       สวนอุณหภูมิเร่ิมตนของอาหาร
ควรทราบหรือถูกกําหนดไวเพื่องายตอการปรับกําลังไฟฟาใหเหมาะสม     สําหรับการระบุอุณหภมิู
สุดทายท่ีตองการเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ (วัชรินทร ปยะรัตน, 2531)   พบวาถาอุณหภูมิเร่ิมตน
ของอาหารสูง อาหารจะสุกไดเร็วกวาปกติ หรือเร็วกวาอาหารท่ีมีอุณหภมิูเร่ิมตนตํ่ากวา 

 
   5.  คาการนําไฟฟา 
 

ในการเกิดความรอนดวยระบบไมโครเวฟ เช่ือวาเกิดจาก dipole rotation      ของโมเลกุล
ในอาหาร ซ่ึงสัมพันธกันกบัคาการนําไฟฟาของอาหารนั้นๆ  ดังนั้นถาเราเพ่ิมการนําไฟฟา เชน   
การเติมเกลือใหกับอาหาร อาจชวยเรงการใหความรอนแกอาหารนั้นได แตก็อาจมีผลตอ
ความสามารถในการเจาะลึกเขาในเนื้ออาหารของคล่ืนไมโครเวฟ และทําใหการใหความรอนไม
สมํ่าเสมอได  

 
 6.  คาการนําความรอน 
 

คาการนําความรอนจะมีผลกับอาหารช้ินใหญ         โดยท่ีคล่ืนไมโครเวฟไมสามารถ
เจาะลึกพอทีจ่ะทําใหจุดกึ่งกลางของอาหารรอนสม่ําเสมอได หรือเม่ือตองการใชระยะเวลาในการ
ทําใหอาหารรอนนาน ในกรณีท่ีใชเวลานอย คาการนําความรอนจะไมคอยมีผลมากนัก  
(วัชรินทร ปยะรัตน, 2531) 

 
7. คาความรอนจําเพาะ 
 
กรณีท่ีอาหารนั้นๆ มีคาสัมประสิทธ์ิการเปล่ียนพลังงานตํ่า      คาความรอนจําเพาะจะมี

สวนชวยใหการใหความรอนดวยไมโครเวฟเปนไปดวยด ี  การควบคุมคาความรอนจําเพาะเปน
เทคนิคหนึ่งในการใหความรอนกับอาหารท่ีมีหลายองคประกอบ โดยจัดสัดสวนขององคประกอบ
ใหมีคาความรอนจําเพาะใกลเคียงกัน (วัชรินทร ปยะรัตน, 2531) 
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 8.  ปริมาณของอาหาร 
 

ปริมาณของอาหารมีผลตอเวลาในการแปรรูปอาหารโดยไมโครเวฟ  ถาอาหารมีปริมาณ
มากจะตองใชเวลาในการแปรรูปมาก เพราะอาหารจะรอนชากวาปริมาณอาหารนอย ซ่ึงตางจากวธีิ
ดั้งเดิมคือ การใชเตาอบแบบลมรอนในการแปรรูปอาหารจะไมข้ึนกับปริมาณของอาหาร 
ขอดีของการใหความรอนดวยระบบไมโครเวฟ 
 
 1. เพิ่มความสะดวก        และเปนแหลงของความรอนท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได
หลายอยาง มีความยืดหยุนและควบคุมไดงาย เปนการทําความรอนท่ีรวดเร็วกวาวิธีการทําความ
รอนแบบดั้งเดมิ 
 2.  เปนการทําความรอนท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอากาศท่ีอยูรอบๆ  และเตาไมโครเวฟ
ไมถูกทําใหรอน อัตราสวนของการใชพลังงานไฟฟาใชไดมากถึง 40-50% ในเตาไมโครเวฟท่ีใช
คล่ืนความถ่ี 2,450 MHz 
 3.  เนื่องจากไมโครเวฟทําใหเกิดความรอนข้ึนจากภายในอาหาร         ทําใหการกระจาย
ของอุณหภูมิมีความสม่ําเสมอกวา           และไมทําใหเกิดความรอนท่ีสูงเกินไปที่บริเวณผิวหนา
ของผลิตภัณฑ ในทางตรงกนัขามการดูดซับพลังงานไมโครเวฟซ่ึงข้ึนอยูกับคุณสมบัติ
แมเหล็กไฟฟา   ทําใหองคประกอบของอาหารบางอยางรอนข้ึนไดเร็วกวาองคประกอบอ่ืนๆ  ซ่ึง
การที่อุณหภูมิของอาหารมีความสูงตํ่าไมเทากัน ทําใหสามารถใชคุณสมบัตินี้ในการทําความรอน
แกอาหารที่มีความแตกตางกนัไดในเวลาเดียวกันได 
 
ขอเสียของการใหความรอนดวยระบบไมโครเวฟ 
 
 1.  เนื่องจากการดูดซับพลังงานไมโครเวฟของอาหารข้ึนอยูกับคุณสมบัติทาแมเหล็กไฟฟา    
อาหารที่มีองคประกอบแตกตางกันมาก จะมีรูปแบบของอุณหภูมิท่ีแตกตางกันมากเมื่อทําความรอน
โดยไมโครเวฟ อาหารท่ีเกิดความรอนไมสมํ่าเสมอมีสาเหตุมาจากลักษณะเฉพาะตัวของอาหาร 
ขนาด และรูปราง ดังนั้นโอกาสในการเกดิความรอนท่ีสูงเกินไปจึงมักเกิดข้ึนท่ีบริเวณมุมหรือขอบ 
ในขณะท่ีอาจจะเกิดความรอนนอยกวาท่ีตองการ ในบริเวณใจกลางอาหารท่ีมีขนาดช้ินใหญ 
 2.  ตองการมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีแตกตางไปจากการทําความรอนโดยวิธีดัง้เดิม 
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การประยุกตใชไมโครเวฟในการสกัด 
 

 Kwon et al. (2003) รายงานวา ในการสกดัโสมซ่ึงมีซาโปนินเปนองคประกอบท่ีสําคัญนั้น
ไดนําไมโครเวฟมาใชในการสกัดโดยไดเปรียบเทียบกบัวิธีการสกัดแบบ conventional ซ่ึง
เปรียบเทียบเวลา, ผลผลิต, คุณภาพ และสารสกัดธรรมชาติของจินเซนโนไซด  ในการเปรียบเทียบ 
2 วิธีนี้ไดกําหนดปจจยัในการสกัด คือ สารละลาย, sample to solvent ratio, อุณหภมิู ใหมีสภาวะ
เหมือนกนั โดยต้ังคาการใชงานของ microwave extractor ไว 300W และ emission frequency 2450 
MHz ภายใตความดันบรรยากาศ โดยสกัดท่ีอุณหภูมิ 72.2 0C เปนเวลา 30 วินาที (4x) ในขณะท่ี 
conventional reflux ใช 75 ± 1 0C เปนเวลา 3 ช่ัวโมง (4x)  โดยปริมาณผลผลิตท้ังหมด และ crude 
saponin content จะศึกษาโดย gravimetrically และ chromatographically (TLC, HPLC) แลวนําไป
เปรียบเทียบกบัคามาตรฐาน ซ่ึงผลบอกไดวาประสิทธิภาพในการสกดัสารประกอบของ MAP ท่ี
เปรียบเทียบกบีวิธี conventional นั้นไมพบวาเกดิการเส่ือมสลาย และสามารถลดเวลาในการสกัดได
จาก 12 ช่ัวโมงเปน 30 วินาที Kwon et al. (2005) รายงานวา ลักษณะพิเศษของ Microwave assisted 
process (MAPTM) ในการสกัด saikosaponins จากรากของ Bupleurum falcatum โดยมีลักษณะเปน 
monitored ซ่ึงใชในการทํานายและ optimized ผาน response surface methodology     ซ่ึงผลผลิต
มากท่ีสุดของการสกัด คือ 27.3% เม่ือใชกาํลังของไมโครเวฟ เทากับ 102.1 W      ความเขมขนของ
เอทานอลเปน 54.3% และใชเวลาในการสกดั 8.34 นาที  โดยรูปแบบของการสกัด saikosaponins a, 
c, d มี response surface       ท่ีแตกตางกนัอยางเห็นไดชัดเจนซ่ึงข้ึนอยูกับสภาวะของกระบวนการ
ในการสกัด สารสกัด saikosaponins ในปริมาณสูงสุดของ a, c, d ไดถูกทํานายตามลําดับซ่ึงเทากับ 
4.54, 0.45 และ  7.31 มิลลิกรัม/กรัม ภายใตสภาวะท่ีมีกําลังของไมโครเวฟ เทากับ 46.4, 40.7 และ 
117.2 W ความเขมขนของเอทานอล เปน 34.7, 47.1 และ 67.9%  และใชเวลาในการสกัด 8.0, 7.9 
และ 3.4 นาที  โดยการเปรียบเทียบระหวางคาท่ีทํานาย กับคามาตรฐานในการกําหนดสภาวะในการ
สกัดท่ีเหมาะสมนั้น ผลท่ีไดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
นอกจากนี ้ Kwon et al. (2003) ยังศึกษาผลของความเขมขนของเอทานอล ในการสกัด 

saponin จากโสมโดยใชไมโครเวฟซ่ึงกําหนดกําลังของเคร่ืองตางกัน particle size ของโสม            
ท่ีเหมาะสม คือ 60 mesh และอัตราสวนของ sample: solvent คือ 1: 10 (กรัม/มิลลิลิตร)        ซ่ึง
ความเขมขนของเอทานอลมีผลตอผลผลิตของ total solids และ crud saponinโดยผลผลิตของ total 
solids ท่ีไดสูงท่ีสุดนั้นใชความเขมขนของเอทานอล 45-65% และกําลังของเคร่ือง 88 W            
สวนผลผลิตของ crud saponin ท่ีไดสูงท่ีสุดนั้นใชความเขมขนของเอทานอล 60-75% และกาํลังของ
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เคร่ือง 168 W ท่ีกําลังของเคร่ือง 162 W จะได ผลผลิต: เวลา 60 วินาที สูงกวา 88 W ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา ความเขมขนของเอทานอลมีผลตอการสกัดซาโปนิน โดยการใชพลังงานไมโครเวฟ
และระดับของกําลังงานท่ีใชจะถูกพจิารณาจากประสิทธิภาพในการสกดั 
 

Shu et al. (2003) รายงานวาสารสกัด ginsengnoside Rg1 และ Rb1 จากโสม สกัดโดยใช
เทคนิคไมโครเวฟ กําหนดตัวแปรในการทาํ optimization คือ จํานวนสารละลาย เวลาท่ีใชในการ
สกัด และ microwave power แลวนํามาเปรียบเทียบปริมาณ ginsengnoside โดยใช high 
performance liquid chromatography (HPLC) UV visible detector ผลท่ีไดคือ การสกัดโดยใช 
microwave power 150 W รวมกับความเขมขนของเอทานอล 70% ได จินเซนโนไซด Rg1 0.28% 
และสกัดดวยเอทานอลเขมขน 30% ได จินเซนโนไซดRb1  1.31% ซ่ึงการสกัดดวยไมโครเวฟ
ใหผลดีกวาการสกัดดวย Conventional method เปนเวลา 10 ช่ัวโมง โดยใชสารละลายเอทานอล
เขมขนรอยละ 70 ไดสารสกัดจินเซนโนไซดRg1  0.22% และ จนิเซนโนไซดRb1  0.87% 

 

 Vongsangnak et al. (2003) การศึกษาการสกัด Notoginseng saponins ดวยวิธีตางๆ 
Conventional organic, Soxhlet, heatreflux, Ultrasound-assisted และ Microwave-assisted 
extraction พบวา การสกัดดวยไมโครเวฟ 6 นาที สามารถสกัดซาโปนินออกมา เม่ือเปรียบเทียบกบั
วิธีอ่ืน (base on mg/100mg cells) ซ่ึงใชเวลา 2-14 ช่ัวโมง การหาสภาวะท่ีเหมาะสมโดยกําหนด 
เวลาในการสกดั อุณหภูมิ ตัวอยาง:สารละลาย (กรัม: มิลลิลิตร) และจํานวนซํ้าในการสกัด สภาวะท่ี
เหมาะสม คือ ใชเวลาในการสกัด 4 นาที อุณหภูมิ 50 0C (radiation power 125 W) และ 1: 150 ของ
ตัวอยาง: สารละลาย ผลผลิต ของ total saponin ท่ีไดจาการสกัด P. notoginseng จะเพิ่มข้ึน เม่ือเพิม่
จํานวนคร้ังในการสกัด และการสกัดดวยเคร่ืองไมโครเวฟ จะไดสารสกัดมากวาวิธีอ่ืน 
 
2.4 เทคนิคความดนัสูงยิง่ (High pressure) 
 

การสกัดดวยความดันสูงยิ่ง (Cold ultrahigh isostatic hydrosatatic pressure extraction) เปน
เทคนิคการสกดัแบบใหม สวนใหญแลวนิยมใชความดนัสูงยิ่งในอุตสาหกรรมเซรามิก กราไฟท 
การหลอมโลหะ การทําเม็ดพลาสติก รวมท้ังการใชในกระบวนการอาหาร เม่ือเร็วๆนี้ไดมีการใช
เทคนิคนี้ในการสกัดตัวยาในประเทศจีน ซ่ึงข้ันตอนการใหความดันคลายกับการใหความดันใน
อาหาร โดยวตัถุดิบละลายในสารละลาย ท่ีอุณหภูมิหอง นิยมใชความดันท่ี 100-1,000 MPa ท่ีเวลา
คงท่ี ความดนัจะถูกปลอยออกมาอยางรวดเร็ว การสกดัดวยวิธีนี้มีขอดี คือ ใชเวลานอยแตให
ผลผลิตมากและมีส่ิงเจือปนนอยรวมท้ังใชพลังงานนอย (Zhang et al., 2006; 2007) 
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หลักการของกระบวนการความดันสูงยิง่ (Smelt, 1998) 
 
1. หลักการของ Le Chatelier กลาววา ปริมาตรจะลดลงเม่ือมีการเพิม่ความดัน สําหรับ

ความรอนจะใหผลตรงขาม เพราะการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิจะทําใหปริมาตรเพ่ิมข้ึน และอัตราการ
เกิดปฎิกิริยาเพิม่ข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 

2.  ความดนัเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางทันทีทันใดไมมีแบบแผน ไมข้ึนกบัขนาดและรูปรางและ
รูปทรงของอาหาร 

 
เคร่ืองมือและหลักการทํางานของเคร่ืองมือ 
 

 หลักการพื้นฐานของการใชความดันสูงยิง่กับอาหารคือ การบีบอัดน้าํท่ีอยูลอมรอบอาหาร
ซ่ึงการลดลงของปริมาตรของนํ้าท่ีความดนัสูงยิ่งข้ึนถือวานอยมากเม่ือเปรียบเทียบกบักาซ เชน น้ํา
จะมีปริมาตรลดลงประมาณ 4 เปอรเซ็นต ท่ี 100 MPa 7 เปอรเซ็นต ท่ี 200 MPa 11.5 เปอรเซ็นต ท่ี 
400 MPa ท่ี 22 องศาเซลเซียส และนํ้าจะเปล่ียนเปนของแข็งท่ีความดนัสูงยิ่งกวา 100 MPa เปนการ
เปล่ียนแปลงแบบไมยอนกลับ ดังนั้นการประยุกตใชความดัน กับอาหารจึงมีประโยชนมาก โดยอาจ
ใชความดนัไมเกิน 200 MPa สําหรับผลท่ียอนกลับได (วไิล รังสาดทอง, 2545) 
 

การประยุกตใชความดนัสูงยิ่ง ในการสกัด 
 
Zhang et al. (2006) ไดรายงานวา Ultrahigh pressure extraction (UPE) เปนวิธีท่ีใชในการ

สกัดโสมท่ีความดันสูงยิ่ง โดยใชตัวทําละลายเปน น้ํา, เอทานอล, เมทานอล และ เอ็น-บิวทานอล 
นําไปวิเคราะหโดย HPLC ใช UV-Vis เปน detector ผลการทดลองแสดงวาเอทานอลมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบกับการสกดัดวยวิธี Soxhlet extraction, Heat reflux 
extraction, Ultrasound assisted extraction, Microwave assisted extraction และ SFE  พบวา UPE 
เปนวิธีท่ีใหปริมาณสารสกัดสูงท่ีสุดและใชเวลาในการสกัดส้ันท่ีสุด โดยไดสารสกัด 0.861% ใน
เวลา 2 นาที สวนวิธีการสกัด SFE และ  Heat reflux extraction ได ผลผลิต 0.284% และ 0.661% 
ตามลําดับ ซ่ึงการสกัดดวย high pressure สามารถเพ่ิมปริมาณ ผลผลิต ไดมี impurity นอย และยัง
ลดเวลาในการสกัดไดจากเวลาหลายช่ัวโมงเหลือเพียง 2 นาที (Zhang et al., 2007) 

 


