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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบพืชสมุนไพรไทย 23 ชนิด ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีมีฤทธ์ิตาน

โรคอัลไซเมอร โดยอาศัยกลไกการตานเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรส (Acetylcholinesterase; AChE) ดวยวิธี 

Ellman’s colorimetric โดยใช 96-welled microplates คํานวณหาคาเปอรเซ็นตตานการทํางานของเอนไซม 
AChE โดยใช galantamine เปนตัวควบคุมเชิงบวก ผลการวิจัยพบวาสารสกัดเมทานอลของสวนหัวพลับพลึง 
(Crinum asiaticum L.) ท่ีความเขมขน 0.1 mg/mL แสดงคาการตานเอนไซมไดดีท่ีสุด โดยมีฤทธิ์ตานเอนไซม 
AChE เทากับ 88.90 ± 2.45 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ สารสกัดจากลําตนมะยม (Phyllanthus acidus (L.) 
Skeels) ลําตนโสกนํ้า (Saraca indica L.) และลําตนกระทิง (Calophyllum inophyllum L.) ซ่ึงสามารถออก
ฤทธิ์ตานเอนไซมได 64.64 ± 6.06, 62.24 ± 5.26 และ 60.35 ± 5.54 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนพืชสมุนไพรชนิด
อื่นๆ มีคาการตานเอนไซมตํ่ากวา 60 เปอรเซ็นต จากงานวิจัยน้ีพลับพลึงเปนพืชสมุนไพรท่ีเปนเปาหมายสําคัญ
สําหรับการนําไปแยกหาสารบริสุทธ์ิท่ีมีฤทธ์ิตานเอนไซม AChE ตอไป   
คําสําคัญ: พืชสมุนไพรไทย, ฤทธิต์านเอนไซมอะซิติลโคลีนเอสเตอเรส, โรคอัลไซเมอร   
 

Abstract 
This research aimed to screen twenty three Thai medicinal plants in Songkhla Rajabhat 

University for searching the plant against Alzheimer’s disease with the mechanism of 
acetylcholinesterase (AChE) enzyme inhibition by Ellman’s colorimetric method in 96-welled 
microplates.  The results were achieved by calculating the percent inhibitory activity of the AChE 
enzyme using galantamine as reference standard.  The methanolic extract (0.1 mg/mL) of Crinum 
asiaticum L. bulbs showed the best activity against AChE at 88.90 ± 2.45%. Furthermore, the 
stem extract of Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Saraca indica L. and Calophyllum inophyllum L. 
could be inhibited activity of AChE as 64.64 ± 6.06, 62.24 ± 5.26 and 60.35 ± 5.54%, respectively.  
The extracts of other studied medicinal plants showed AChE inhibitory activity below 60 %.  
From this research, Crinum asiaticum L. is an important target for further work on the isolation 
and investigation of the active compounds responsible for AChE inhibitory activity. 
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บทนํา 
ปจจุบันโครงสรางประชากรของไทยมีสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ ทุกป ปญหาหน่ึงของสังคม

ผูสูงอายุท่ีตองชวยกันดูแลอยางจริงจังคือ โรคอัลไซเมอร โดยพบจํานวนของผูปวยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอรมากขึ้น

ทุกวัน ปจจุบันมีผูปวยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอรท่ัวโลกราว 33.9 ลานคน และคาดวาจะเพ่ิมเปน 3 เทาในอีก 40 ป 

ขางหนา สําหรับประเทศไทย จากการสํารวจใน ป พ.ศ. 2554 ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวน 8.3 ลานคน 

ในจํานวนกลุมเสี่ยงดังกลาว รอยละ 10 มีแนวโนมจะเปนโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร หรือราว 8 แสนสามหมื่นราย 

(นันทิกา ทวิชาชาติ, ม.ป.ป.) โรคอัลไซเมอร เปนกลุมอาการซ่ึงเกิดจากความผิดปกติในดานการทํางานของสมอง จะ

มีการสูญเสียหนาท่ีของสมองหลายดานพรอม ๆ กัน แบบคอยเปนคอยไป แตเกิดขึ้นอยางถาวร สงผลใหมีการเสื่อม

ของระบบความจําและการใชความคิดดานตาง ๆ ผูปวยจะสูญเสียความสามารถในการแกไขปญหา หรือการควบคุม

ตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลิกภาพ พฤติกรรม และสงผลกระทบตอการทํางาน รวมถึงการดํารงชีวิตประจําวัน  

ในระยะสุดทายของโรคจะสูญเสียความจําท้ังหมด และจะคอย ๆ แยลงจนถึงอาการสุดทาย คือ ชวยเหลือตัวเอง

ไมไดและเสียชีวิตเพราะอาการแทรกซอนท่ีเกิดขึ้น  (นันทิกา ทวิชาชาติ, 2556) สาเหตุของการเกิดโรคพบวามีหลาย

สาเหตุ เชน การสะสมของ ß-amyloid  การเกิด oxidative stress  การเกิด lipid peroxidation ในสมอง และ

การเกิดการอักเสบของระบบประสาท  (ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ, 2548) โดยสาเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีกอใหเกิดโรคน้ี

คือ การลดลงของสารสื่อประสาท อะซิติลโคลีน (ACh) โดยปริมาณสาร ACh น้ีสวนหน่ึงถูกควบคุมโดยเอนไซมท่ีมี

ชื่อวา อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส (AChE) ซ่ึงจะทําหนาท่ียอย ACh ทําใหสารสื่อประสาทชนิดน้ีในสมองมีปริมาณ

นอยลง สงผลใหเปนโรคอัลไซเมอร  ดังน้ันเปาหมายสําคัญของการรักษาผูปวยโรคอัลไซเมอร คือการยับย้ังการ

ทํางานของเอนไซม AChE และการเพ่ิมปริมาณสารสื่อประสาท (อารี ตัณฑเจริญรัตน, 2010) ซ่ึงนําไปสูแนวทางการ

รักษาโดยการใชยาท่ีมีผลเพ่ิมปริมาณสารสื่อประสาท ACh ในสมองของผูปวย โดยตานเอนไซม AChE ปจจุบันยา

ตานเอนไซม AChE ท่ีไดรับการรับรองใหใชในการรักษาโรคอัลไซเมอรมี 4 ชนิด ไดแก tacrine, donepezil, 

rivastigmine และ galantamine (ลือลักษณ ลอมลิ้ม และ ธีรภัทร นวลนอย, 2554) แตเน่ืองจากยากลุมน้ียังพบวา

เกิดผลขางเคียงจากการใชยา เชน อาการอาเจียน วิงเวียน รับประทานอาหารไมได นํ้าหนักลดและออนแรง เปนตน 

(Cummings, 2004) ดังน้ันการศึกษาสมุนไพรไทยท่ีมีฤทธ์ิตานเอนไซม AChE จึงมีความสําคัญและควรมีการศึกษา

อยางจริงจัง เพ่ือจะไดหาสารสกัดจากธรรมชาติไปเปนขอมูลในการพัฒนาและผลิตเปนยาท่ีใชรักษาโรคอัลไซเมอร

ตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือทดสอบฤทธิ์ตานเอนไซม AChE ของพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
ปจจุบันภาวะสมองเสื่อมเปนปญหาท่ีพบไดมากขึ้น เน่ืองจากประชากรมีอายุขัยยืนยาวขึ้นท่ัวโลก  สําหรับ

ในประเทศไทยอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยในปจจุบัน คือ 72 ป โดยผูชายมีอายุขัยเฉลี่ย 68 ป และผูหญิงมี
อายุขัยเฉลี่ย 75 ป  และพบอุบัติการณของภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุรอยละ 2-9.88 โดยอุบัติการณเพ่ิมสูงขึ้นตาม
อายุขัย  และ 2 โรคท่ีเปนสาเหตุหลักท่ีสําคัญไดแก โรคอัลไซเมอร และภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง  
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประมาณการไววามีผูปวยภาวะสมองเสื่อม 18 ลานคนในทวีปยุโรป แอฟริกา เอเชีย 
และละตินอเมริกา และในป พ.ศ. 2563 จะเพ่ิมขึ้นเปน 29 ลานคน  มีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาในป 
พ.ศ. 2540 มีผูปวยโรคอัลไซเมอร 2.32 ลานคนและคาดการณวาจะเพ่ิมขึ้น 4 เทาในอีก 50 ปขางหนา แตหากมี
วิธีการท่ีสามารถชะลอการเกิดโรคได 2 ป จะมีผูปวยลดลงได 2 ลานคน  ถาชะลอได 1 ป จะลดลงได 800,000 คน  
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ดังน้ันจึงเห็นไดวาหากสามารถปองกันโรคสมองเสื่อมไดจะกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาล  (วีรศักด์ิ เมืองไพศาล, 
2556) 
 สาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร ยังทราบไมแนชัด อาจเกิดจากพันธุกรรม ความผิดปกติของการทํางาน
ของเซลลประสาท การสะสมของ amyloid plaques และท่ีสําคัญคือมีการลดลงของสารสื่อประสาท ACh (อัญชลี 
ชุมบัวทอง, 2008)  โดยความผิดปกติของโปรตีนท่ีตกตะกอนและจับตัวกันเปนกลุมกอนเรียกวา amyloid plaques 
การท่ีโปรตีนมารวมกลุมกันเกิดจากสวนของโปรตีนท่ี beta-amyloid  กอนของโปรตีนเหลาน้ีสงผลทําใหระดับของ
สารสื่อประสาท ACh ลดลง และการสูญเสียสารสื่อประสาทซึ่งอาจเกิดจากการยอยสลายโดยเอนไซม AChE รวม
ดวย  ซึ่งผลท่ีตามมาคือการเรียนรูและระบบความจําในสมองลดลงไปดวย (สถาพร คําหอม, 2006)  สารสื่อประสาท 
ACh เปนตัวเชื่อมโยงคําสั่งตาง ๆ ของเซลลสมองท่ีควบคุมดานความจํา ความคิดอานและพฤติกรรมตางๆ เมื่อสาร 
ACh ลดลง จึงทําใหเกิดอาการตาง ๆ ของโรคอัลไซเมอร (http://www.siamhealth. net/public_html/ 
Disease/ neuro/alzheimer/alzheimers.html#.Vi3Dg37hDIU, ไมปรากฏปท่ีเขียน) 
 ปจจุบันแนวทางการรักษาโรคอัลไซเมอรแบงเปน การรักษาโดยไมใชยา และการรักษาโดยการใชยา การ
รักษาโดยไมใชยา ไดแก กิจกรรมบําบัดในผูปวยภาวะสมองเสื่อม  การจัดการกับปญหาดานพฤติกรรมของผูปวย 
เปนตน  สวนการรักษาโดยการใชยาจะแบงยา เปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทแรกเปนยาลดการทําลายสารสื่อ
ประสาทหรือยายับย้ังเอนไซม AChE (acetylcholinesterase inhibitors, AChEIs) เชน Donepezil, 
Rivastigmine และ Galantamine ซึ่งมีขอบงใชในการรักษา mild-moderate Alzheimer’s disease อาการ
ขางเคียงของยาท้ังสามตัว คือ คลื่นไส อาเจียน เปนตน (สิริพร มีนะนันทน, 2009)  นอกจากน้ียังมีการใชผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ เชน huperzine A จากมอส (Huperzia serrata) EGb 761 จากใบแปะกวย (Ginkgo biloba) 
hydroxystilbene resveratrol จากเปลือกของผลองุนดํา Dipsacus saponin C จากรากพืช Dipsacus asper 
Wall. และ (-)-galanthamine จากดอกของพืช Galanthus nivalis เปนตน และฮอรโมน เชน ฮอรโมนเอสโตร
เจน เพ่ือรักษาและปองกันโรคอัลไซเมอร (ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัต์ิ, 2548) 

 
วิธีดําเนินการวิจัยการวิจัย 
 1. ตวัอยางพืช 
  พืชสมุนไพรท่ีนํามาทดสอบจํานวน 23 ชนิด เก็บจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จ.สงขลา  
 2. การสกัด 
  นําตัวอยางพืชท้ัง 23 ชนิด มาลางดวยน้ําเพ่ือทําความสะอาด หั่นเปนชิ้นเล็ก ผึ่งใหแหง และนําไปอบ
ในตูอบท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน จากน้ันนําไปบด แลวชั่งนํ้าหนักแหง หมักผงสมุนไพรดวย 
95% methanol เปนเวลา 3 วัน และ 7 วัน จากน้ันนําไปกรอง และระเหยแหงภายใตสุญญากาศ  เก็บสารสกัดท่ี
ไดไวในภาชนะปดสนิทและควบคุมอุณหภูมิท่ี 4-7 องศาเซลเซียสกอนนําไปใช 
 3. สารเคม ี
  Acetylthiocholine iodide (ATCI), Bovine serum albumin (BSA), 5,5-dithiobis [2-nitro-
benzoic acid] (DTNB), Galanthamine, Tris–HCl buffer pH 8.0, AChE ซ่ึงเปนเอนไซมจากปลาไหลไฟฟา 
(type VI-S lyophilized powder, 480 U/mg solid, 530 U/mg protein) เตรียมเอนไซมใหเปน stock 
solution 1130 U/mL ในบัฟเฟอร และเก็บไวท่ี -20◦C  เมื่อจะทําการทดลองทําใหเจือจางในบัฟเฟอรท่ีมี 0.1% 
BSA   
 4. การทดสอบฤทธ์ิตานเอนไซม AChE 
  ในการทดสอบฤทธ์ิตาน AChE น้ี ทดสอบตามวิธีการของ Ingkaninan et al. (2003)   โดยอาศัย
ปฏิกิริยาเคมีและอานผลดวยวิธีการทางสเปกโตรมิตรี โดย Ellman และ คณะ (1961) ไดคนพบวิธีตรวจหา 
กิจกรรมของ AChE โดยใช Acetylthiocholine เปนสารต้ังตน ซ่ึงจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส เมื่อมีเอนไซม และได 
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Thiocholine ออกมา และสารน้ีจะเกิดปฏิกิริยากับ 5,5-dithiobis [2-nitrobenzoic acid] (DTNB) ไดสารสีเหลือง  
ซ่ึงสามารถตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเคร่ือง Microplate reader ไดท่ีความยาวคลื่น 405 nm  คาท่ีไดคิดเปน
เปอรเซ็นตการตานเอนไซม AChE โดยใชสาร galanthamine เปนตัวควบคุมเชิงบวกโดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา 
รายงานผลเปนคาเฉลี่ยและคาการเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 กอนจะมีการทดสอบฤทธ์ิตานเอนไซม AChE ผานเคร่ือง Microplate reader น้ันตองมีการเตรียมสาร
สกัดของตัวอยางพืชท่ีนํามาทดสอบกอน เพ่ือนําไปเติมลงใน 96-well plate โดยเตรียมสารสกัดหยาบ            1 
mg/ml จากนั้นนํามาทดสอบฤทธ์ิตานเอนไซม AChE โดยการใสสารลงใน well ของ 96-well plate ตามลําดับ 
ดังน้ี บัฟเฟอร 50 µL, 1.5 mM ATCI 25 µL, สารสกัดของตัวอยางพืช 25 µL, 3 mM DTNB 125 µL และ AChE 
25 µL  จากน้ันนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเคร่ือง Microplate reader ท่ีความยาวคลื่น 405 nm ทุก 10 
วินาทีเปนเวลา 2 นาที โดยใชเคร่ือง CERES UV 900C Microplate reader (Bio-Tek Instrument, USA)  
Enzyme activity คํานวณจากการเปลี่ยนแปลงการดูดกลืนแสงตอเวลา โดยคํานวณเปนเปอรเซ็นตการตานเอนไซม 
จาก Enzyme activity ของตัวอยางเทียบกับ control (ใชบัฟเฟอรแทนตัวอยาง) ซึ่งคํานวณไดโดย 

 
% ตานเอนไซม AChE    =     Mean velocity of control – Mean velocity of sample    
                                    Mean velocity of control  

 
Mean velocity of control   =  คาเฉลี่ยการดูดกลืนแสงของตัวควบคุมเชิงบวกท่ีความยาวคลื่น 405 nm    
Mean velocity of sample   =  คาเฉลี่ยการดูดกลืนแสงของพืชตวัอยางท่ีความยาวคลื่น 405 nm   

 
สรุปผลการวิจัย  

จากการนําพืชสมุนไพรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 23 ชนิด ประกอบดวย ตนแกว, กระดังงา
ไทย, กระทิง, เข็มอุณากรรณ (พุดชมพู), ชบา, ชบาซอน, ชมนาด, ชมพู, ตะลิงปลิง, นมวัว, โนรา (พญาชางเผือก), 
บุหงาสาหรี, บัวสวรรค, ปาริฉัตร (ทองหลางลาย), ประยงค, ไผนํ้าเตา, พุดซอน, พลับพลึง, มะดัน, มะยม, โมก, 
สายหยุดและโสกนํ้า มาทําการทดสอบฤทธิ์ตานเอนไซม AChE ผานเคร่ือง microplate reader  ดวยการวัดคาการ
ดูดกลืนแสงท่ีพัฒนาขึ้นจากวิธีของเอลแมน มาประยุกตใชกับเคร่ืองอานไมโครเพลท พบวา คาเปอรเซ็นตการตาน
เอนไซมในพืชแตละชนิดมีความแตกตางกัน ดังแสดงในตารางท่ี 1  โดยพืชท่ีมีฤทธิ์ในการตานเอนไซม AChE ไดดี
ท่ีสุด คือ สารสกัดหยาบจากสวนหัวของพลับพลึง ซ่ึงมีฤทธิ์ตานเอนไซมท่ีดี มีคาการตานเอนไซมเทากับ 88.90 ± 
2.45 เปอรเซ็นต รองลงมาคือสารสกัดจากลําตนของมะยม โสกนํ้า และกระทิง ซึ่งมีฤทธ์ิคอนขางดี มีคาการตาน
เอนไซมเทากับ 64.64 ± 6.06, 62.24 ± 5.26 และ 60.35 ± 5.54 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนพืชท่ีมีฤทธ์ิในการ
ตานเอนไซม AChE ไดในระดับปานกลาง ไดแก มะดัน, สายหยุด, ชมนาด, กระดังงาไทย, บัวสวรรค, เข็มอุณากรรณ 
(พุดชมพู), โนรา (พญาชางเผือก) และนมวัว โดยมีเปอรเซ็นตการตานเอนไซมระหวาง 50-57เปอรเซ็นต สวนตนแกว
, ชบา, ชบาซอน, ชมพู, ตะลิงปลิง, ไผนํ้าเตา, บุหงาสาหรี, ปาริฉัตร (ทองหลางลาย), ประยงค, ชมพู, พุดซอนและ
โมก มีฤทธ์ิในการตานเอนไซมไดนอย โดยมีเปอรเซ็นตการตานเอนไซมต่ํากวา 50 เปอรเซ็นต   

สารสกัดหยาบจากสวนหัวของพลับพลึงแสดงฤทธิ์ตานเอนไซม AChE ไดดีใกลเคียงกับ galanthamine 
ซ่ึงใชเปนตัวควบคุมแบบบวก โดยสารสกัดหยาบจากสวนหัวของพลับพลึงมีคาการตานเอนไซมเทากับ 88.90 ± 
2.45 เปอรเซ็นต ขณะท่ี galanthamine  มีเปอรเซ็นตการตานเอนไซม เทากับ 98.06 ± 0.23 เปอรเซ็นต 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาฤทธิ์ตานเอนไซม Acetylcholinesterase  (AChE) ของพืช จํานวน 23 ชนิดซ่ึงอยูในวงศ
ตาง ๆ กันจํานวน 18 วงศ ผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากหัวของพลับพลึงซ่ึงอยูในวงศ Amaryllidaceae มีฤทธ์ิ
ยับยั้งเอนไซม AChE ไดดีท่ีสุด รองลงมาคือสารสกัดจากลําตนของมะยมซึ่งอยูในวงศ Euphorbiaceae  โสกนํ้าซ่ึง

x 100 
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อยูในวงศ Leguminosae-Caesalpinioideae กระทิงและมะดันซึ่งอยูในวงศ Guttiferae ตามลําดับ  จากผล
การศึกษาน้ีพบวาสารสกัดจากพืชสมุนไพรท่ีอยูในวงศเดียวกันมีฤทธิ์ในการตานเอนไซม AChE ไดใกลเคียงกันโดย
พิจารณาจากพืชในวงศ Guttiferae ไดแก กระทิงและมะดัน  นอกจากน้ีพืชในวงศ Annonaceae ท้ัง 3 ชนิด ไดแก 
สายหยุด กระดังงาไทยและนมวัวก็มีฤทธิ์ใกลเคียงกันโดยมีฤทธ์ิปานกลาง  สําหรับพืชในวงศ Apocynaceae ท้ัง 2 
ชนิด ไดแก ชมนาดและเข็มอุณากรรณ (พุดชมพู)  ก็ยังพบวามีฤทธิ์ใกลเคียงเชนเดียวกันคือมีฤทธ์ิปานกลาง จากผล
การศึกษาซึ่งพบวาสารสกัดเมทานอลจากจากหัวของพลับพลึงมีฤทธ์ิตานเอนไซม AChE ไดดีท่ีสุด  ดังน้ันสามารถนํา
ผลการศึกษาท่ีไดน้ีไปใชเปนขอมูลในการนําพลับพลึงไปแยกหาสารบริสุทธิ์ท่ีออกฤทธิต์านเอนไซม AChE ตอไป   

 
ตาราง 1 ฤทธิต์านเอนไซม AChE จากพืชสมุนไพรในมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
ลําดับ

ท่ี 
พืชสมนุไพร ชื่อวิทยาศาสตร วงศ สวนท่ีใช % ตานเอนไซม 

 
1 แกว Murraya paniculata (L.) Jack. Rutaceae ก่ิง 28.12 ± 3.37 
2 กระดังงาไทย Canaga odorata (Lam.) 

Hooker f. & Thomson 
Annonaceae ก่ิง 53.40 ± 5.33 

3 กระทิง Calophyllum inophyllum L. Clusiaceae 
 (Guttiferae) 

ก่ิง 60.35 ± 5.54 

4 เข็มอณุากรรณ 
(พุดชมพู) 

Kopsia fruticosa (Kerr) A. DC. Apocynaceae ก่ิง 50.93 ± 7.53 

5 ชบา Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae ก่ิง 43.04 ± 2.12 
6 ชบาซอน Hibiscus syriacus Malvaceae ก่ิง 42.07 ± 8.74 
7 ชมนาด Vallaris glabra (L.) Kuntze. Apocynaceae ก่ิง 53.64 ± 4.94 
8 ชมพู Syzygium samarangense    

(Blume) Merr. & L.M.Perry var. 
samarangense 

Myrtaceae ก่ิง 34.36 ± 3.94 

9 ตะลิงปลิง Averrhoa bilimbi L. Oxalidaceae ก่ิง 24.18 ± 2.22 
10 นมวัว Anomianthus dulcis (Dunal) J. 

Sinclair 
Annonaceae ก่ิง 50.80 ± 4.34 

11 โนรา 
(พญาชางเผือก) 

Hiptage benghalensis (L.) Kurz 
subsp. benghalensis 

Malpighiaceae ก่ิง 50.91 ± 4.20 

12 บุหงาสาหรี Citharexylum spinosum L. Verbenaceae ก่ิง 39.20 ± 9.75 
13 บัวสวรรค Gustavia gracillima Miers Lecythidaceae ก่ิง 51.75 ± 5.46 
14 ปาริฉัตร 

(ทองหลางลาย) 
Erythrina variegata L. Papilionaceae ก่ิง 24.73 ± 4.20 

15 ประยงค Aglaia odorata Lour. Meliaceae ก่ิง 39.41 ± 4.98 
16 ไผน้ําเตา Bambusa ventricosa McClure. Gramineae ก่ิง 44.12 ± 5.02 
17 พุดซอน Gardenia augusta (L.) Merr. Rubiaceae ก่ิง 30.84 ± 2.16 
18 พลับพลึง Crinum asiaticum L. Amaryllidaceae หัว 88.90 ± 2.45 
19 มะดัน Garcinia schomburgkiana Pierr Guttiferae ก่ิง 56.56 ± 8.35 
20 มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels Euphorbiaceae ก่ิง 64.64 ± 6.06 
21 โมก Wrightia religiosa Benth. Apocynaceae ก่ิง 29.67 ± 2.83 
22 สายหยดุ Desmos chinensis Lour. Annonaceae ก่ิง 54.12 ± 1.04 
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ลําดับ
ท่ี 

พืชสมนุไพร ชื่อวิทยาศาสตร วงศ สวนท่ีใช % ตานเอนไซม 
 

23 โสกนํ้า Saraca indica L. Leguminosae-
Caesalpinioideae 

ก่ิง 62.24 ± 5.26 

Galantamine (ตัวควบคุมเชิงบวก)  98.06 ± 0.23 

 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

ผลท่ีไดจากการทดสอบฤทธิ์ตานเอนไซม AChE น้ี เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการนําพืชสมุนไพรมาใช
เปนทางเลือกหน่ึงในการรักษาผูปวยอัลไซเมอรเพ่ือหลีกเลี่ยงอาการขางเคียงท่ีเกิดจากการใชยา  อีกท้ังขอมูลท่ีไดใน
คร้ังน้ีเปนขอมูลท่ีมีประโยชนมากสําหรับเปนแนวทางในการคัดเลือกพืชสมุนไพรชนิดอื่น ๆ มาทําการทดสอบฤทธ์ิ
ตอไป 
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