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บทคัดย่อ
เอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดสและแอลฟ่าอะไมเลสจัดเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่น่าสนใจในการพัฒนายา
หรือสารยับยั้ง เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ดังกล่าวของสารสกัด
เปลือกต้นไข่เน่า (Vitexglabrata) รวมถึงศึกษาพฤกษเคมีเพื่อติดตามสารออกฤทธิ์จากเปลือกต้นไข่เน่า สาร
สกัดเอทานอลของเปลือกต้นไข่เน่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคซิเดส และเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี มีค่า IC50 11.22±1.70 และ 14.54±1.37µg/mL ตามลําดับ หลังการแยกสกัดสารจากสารสกัด
เปลือกต้นไข่เน่าดังกล่าว สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ทั้งหมด 6 ชนิด คือ lupeol (1) α-amyrin (2) βamyrin (3) butulin (4) betulinic acid (5) และ scopoletin (6) โดย พบว่าสาร1สามารถยับยั้งเอนไซม์
แอลฟ่ากลูโคซิเดสดีที่สุด (IC50 7.4 µM)ส่วนสาร 2ยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสได้ดีที่สุดด้วยค่า IC5032
µMดังนั้นผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถนํามาเป็นข้อมูลสนับสนุนถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรชนิดนี้ในการ
รักษาโรคเบาหวานของหมอพื้นบ้าน และควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของสาร lupeolเพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ยาจากธรรมชาติที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ต่อไป

vii

Abstract
α-Glucosidase and α-amylase enzymes become the attractive targets to develop the

drugs or inhibitors that are able to modulate especially the postprandial hyperglycemia in
type 2 diabetes patients. This study aims to identify the α-glucosidase and α-amylase
inhibitors from bark of Vitex glabrata. The results indicated ethanolic extracts of Vitex
glabrata exhibited high α-glucosidase and α-amylase inhibitory activity with IC50 of
11.22±1.70 and 14.54±1.37µg/mL, respectively. Furthermore, the chemical constituents of V.
glabrata stembark extract were isolated by chromatographic techniques using bioassay
guided isolation method to obtain six known compounds as lupeol (1), α-amyrin (2), αamyrin (3), butulin (4) betulibic acid (5), and scopoletin (6). The best of α-glucosidase and αamylase inhibitory activity was found in lupeol with an IC50 value of 7.4 µM and α-amyrin
with an IC50 value of 32.33 µM, respectively. This study is the first report of isolation of
compounds from this plantwith potential α-glucosidase and α-amylase inhibitory activity.
This finding supports the use of this plant by Thai traditional doctors for treatment of
diabetes. Furthermore lupeol which showed the highest activity are interesting to develop as
a new drug for treatment of type 2 diabetes patients.
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