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โรคอว้นเป็นปัญหาท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา และส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งในประเทศท่ีกาํลงัพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม สาเหตุหลกัของการเกิดโรคอว้นคือ การบริโภคอาหารท่ีให้
พลงังานสูงมากเกินไปร่วมกบัขาดการออกกาํลงักาย นอกจากน้ียงัเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น พนัธุกรรม หรือการ
เจ็บป่วยทางจิตเวช ปัจจุบนัพบว่า การใชชี้วิตประจาํวนักบัการเคล่ือนไหวร่างกายนอ้ย รวมทั้งพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไม่ถูกตอ้ง สามารถกระตุน้ให้เกิดโรคอว้นง่ายกว่าความผิดปกติทางดา้นอ่ืนๆ ความไม่สมดุลใน
การบริโภค เช่น ไขมนั หรือนํ้ าตาลท่ีออกฤทธ์ิเร็ว เป็นปัจจยัหลกัท่ีท่ีทาํใหเ้กิดโรคอว้น และอาจทาํใหร่้างกาย
เกิดความตา้นทานต่ออินซูลิน ดงันั้นการป้องกนัการสะสมไขมนัจากการยอ่ยอาหารท่ีมีไขมนัสูงอาจมีบทบาท
สาํคญัในการลดอตัราการเกิดโรคอว้นและโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคอว้น 

กระบวนการยอ่ยไขมนัประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การทาํใหไ้ขมนัเกิดการกระจายตวั การยอ่ย 
การเกิดไมเซลล์ และการดูดซึมในลาํไส้เล็ก โดยกลุ่มของเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อน หรือ สตีฟซิน ซ่ึงยอ่ย
ไขมนั ไดแ้ก่ ไตรกลีเซอไรด ์และฟอสโฟไลปิด ไลเปสพบไดท่ี้อวยัวะอ่ืนๆอีก เช่น  พรีดูโอดีนอลไลเปสจากล้ิน
และกระเพาะอาหาร และเอก็ซ์ทราดูโอดีนอลไลเปสจากตบัอ่อน ตบั ไลโปโปรตีน และเยื่อบุเซลล ์เอนไซมไ์ล
เปสจากตบัอ่อนจะทาํการย่อยไขมนัร้อยละ 50-70 ของไขมนัทั้งหมด ในขณะท่ีเอนไซม์ไลเปสจากกระเพาะ
อาหารจะทาํการยอ่ยไขมนัร้อยละ 10-30 และเอนไซมไ์ลเปสจากล้ินจะทาํการยอ่ยไขมนัจาํนวนเลก็นอ้ยเท่านั้น 
ดงันั้นถา้มีสารยบัย ั้งท่ีสามารถตา้นการยอ่ยสลายไตรกลีเซอไรด์เป็นกลีเซอรอลและกรดไขมนัโดยเอนไซมไ์ล
เปส และจาํกดัการดูดซึมของกรดไขมนัในลาํไส้เล็กแลว้ สารชนิดน้ีจะสามารถนาํมาใชเ้ป็นยาท่ีมีประโยชน์
สาํหรับการรักษาภาวะไขมนัในเลือดสูง และป้องกนัโรคอว้นได ้ 

พืชเป็นแหล่งท่ีมาของสารพฤกษเคมีท่ีมีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการป้องกนัหรือรักษา
โรคต่างๆ รวมทั้งโรคอว้น สารพฤกษเคมีท่ีมีสมบติัยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อน เช่น ซาโป
นิน เทอปีน และสารประกอบฟีนอลิก สารยบัย ั้งเอนไซมไ์ลเปสเหล่าน้ีทาํใหเ้อนไซมไ์ม่สามารถทาํไดเ้ป็นปรกติ 
ส่งผลใหก้ารยอ่ยอาหารท่ีมีไขมนัและการดูดซึมลดลง ผลของการยบัย ั้งยงัก่อใหเ้กิดการลดลงของพลงังานท่ีเกิด
จากการบริโภคและนําไปสู่การลดนํ้ าหนัก จาการศึกษาก่อนหน้าน้ีพบว่า สารสกัดจากพืชท่ีอุดมไปด้วย
สารประกอบฟีนอลิกสามารถยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อนได ้ยกตวัอยา่งเช่น สารสกดัจากชา 
องุ่น ใบทบัทิม ใบเสจ ใบโรสแมร่ี และใบแปะก๊วย โดยพบวา่สารสกดัจากชาขาวและชาเขียวสามารถยบัย ั้งการ



ทาํงานของเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อน โดยมีค่าคร่ึงยบัย ั้งปฏิกิริยา (ปริมาณสารท่ีใชใ้นการยบัย ั้งการทาํงานของ
เอนไซมท่ี์ร้อยละ 50) เท่ากบั 22 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 35 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาํดบั [1] ผลการ
ยบัย ั้งน้ีสอดคลอ้งกบัปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกในชา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการรวมตวักนัของสารประกอบ
แคทิชินและอีพิแคทิชินท่ีมีปริมาณถึงร้อยละ 60 ของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในสารสกดั [1] สารอีพิ
แกลโลแคทิชินแกลเลทสามารถยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมใ์นหลอดทดลองโดยมีค่าคร่ึงยบัย ั้งปฏิกิริยาเท่ากบั 
0.8 ไมโครโมลา อยา่งไรก็ตามสารชนิดน้ีมีความสามารถในการยบัย ั้งลดลงเน่ืองจากถูกยอ่ยสลายระหว่างการ
ยอ่ยอาหาร [2] นอกจากน้ีในบางรายงานยงัพบว่า สารอีพิแกลโลแคทิชินแกลเลทสามารถสลายตวัระหว่างการ
ยอ่ยอาหารในหลอดทดลองไดถึ้งร้อยละ 85 [3] อยา่งไรก็ตามแมว้่าสารเหล่าน้ีอาจถูกสลายไประหว่างการยอ่ย
อาหาร การป้องกนัโรคอว้นท่ีเกิดจากการบริโภคอาหารในหนูทดลองพบว่า ประสบความสาํเร็จโดยใชส้ารสกดั
จากชาดาํ (มีค่าคร่ึงยบัย ั้งปฏิกิริยาเท่ากบั 36.4 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) [4] ในทาํนองเดียวกนั ชาอู่หลงท่ีอุดม
ดว้ยสารประกอบโพลีฟีนอล สามารถเพ่ิมการขบัถ่ายไขมนัในอุจจาระในหนูทดลองได ้[5] โดยสารท่ีทาํหนา้ท่ี
ยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนคือ กลุ่มพอลิเมอร์ของฟลาวาน-3-ออล และแกลเลทใน
สารประกอบฟลาโวนอยดท่ี์สกดัไดจ้ากชาอู่หลงนัน่เอง 

นอกจากน้ี ยงัมีการรายงานวา่ เมลด็องุ่นสามารถยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อนได ้[2, 
6] โดยสารสกดันํ้ าจากเมลด็องุ่นประกอบไปดว้ยสารฟีนอลิกหลายชนิด เช่น แคทิชิน กรดเอลลาจิก อีพิแคทิชิน 
เควอซิทิน และเรสเวอราทรอล จากการศึกษาพบวา่ มีเพียงสารเรสเวอราทรอลและเควอซิทินท่ีสามารถยบัย ั้งการ
ทาํงานของเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อนทั้งในหลอดทดลองภายใตก้ารยอ่ยไขมนัและในร่างกาย [2, 6] นอกจากน้ี
ยงัพบว่า สารโพลีฟีนอลจากองุ่นท่ีประกอบไปดว้ยสารเรสเวอราทรอลและเควอซิทินมีความเสถียรภายใต้
ภาวะการย่อยในกระเพาะอาหาร ส่วนภาวะการยอ่ยของตบัอ่อนพบว่า สารเรสเวอราทรอลถูกยอ่ยสลายไปถึง
ร้อยละ 69.5 ในขณะท่ีเควอซิทินมีความเสถียรสูงกวา่และถูกยอ่ยสลายไปเพียงร้อยละ 4.1 เท่านั้น [7] อยา่งไรก็
ตามพบว่า ภาวะการย่อยในกระเพาะอาหารและตบัอ่อนไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
จากองุ่นได ้[7] ดงันั้นสารสกดัจากองุ่นท่ีอุดมไปดว้ยสารประกอบฟีนอลิกจึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซมไ์ลเปสจากตบั
อ่อนท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากสารเหล่าน้ีมีความเสถียรในภาวะท่ีเป็นกรดในกระเพาะและลาํไส้ในร่างกาย
มนุษย ์

ในทาํนองเดียวกนั สารสกดัจากใบทบัทิมท่ีมีกรดเอลลาจิกร้อยละ10.6 สามารถลดนํ้ าหนกัตวัไดถึ้งร้อย
ละ 25 ในการทดลองโดยใชห้นูท่ีให้อาหารไขมนัสูงดว้ยสารสกดัปริมาณ 800 มิลลิกรัมต่อนํ้ าหนักตวัหนู 1 
กิโลกรัม เป็นเวลา 5 สปัดาห์ [8] อาหารสูตรน้ียงัสามารถป้องกนัการดูดซึมของไขมนัเป็นปริมาณร้อยละ 7.7 [8] 
นอกจากน้ี ใบเสจท่ีอุดมไปดว้ยสารประเภทเทอร์พีน โดยเฉพาะกรดคาร์โนซิค [9] ซ่ึงสารชนิดน้ีสามารถยบัย ั้ง
การทาํงานของเอนไซม์ไลเปสจากตบัอ่อนในหลอดทดลองไดโ้ดยมีค่าคร่ึงปฏิกิริยาเท่ากบั 94 มิลลิกรัมต่อ



มิลลิลิตร นอกจากน้ีสารชนิดน้ียงัสามารถลด นํ้ าหนักตวัและการสะสมของไขมนัในชั้นผิวหนังในหนูท่ีให้
อาหารไขมนัสูงโดยการใหก้รดคาร์โนซิคเป็นปริมาณ 20 มิลลิกรัมต่อนํ้ าหนกัตวัหนู 1 กิโลกรัมต่อวนั เป็นเวลา 
14 วนั [9] ส่วนสารสกดัจากโรสแมร่ีพบว่า อุดมไปดว้ยกรดคาร์โนซิคเช่นเดียวกนั และพบว่าสารสกดัมีฤทธ์ิ
ยบัย ั้งเอนไซมไ์ลเปสในกระเพาะอาหาร แต่ไม่มีผลในลาํไสเ้ลก็ตอนตน้ [10] ในทาํนองเดียวกนั สารสกดัจากใบ
แปะก๊วยพบว่า มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีสาํคญัเรียกว่า กิงโกไลด ์ ซ่ึงเป็นสารประเภทเทอร์พีนไตรเลคโตน 
จากการทดลองในหลอดทดลองพบว่า สารกิงโกไลด์และสารสกดัดว้ยเมทานอลของใบแปะก๊วยมีฤทธ์ิยบัย ั้ง
เอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อน [11] ซ่ึงการยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมไ์ลเปสอาจเกิดจากการรวมตวักนัของสาร
กิงโกไลด ์เอ และกิงโกไลด์ บี ซ่ึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อนโดยมีค่าคร่ึงปฏิกิริยาเท่ากบั 56 และ 
212 ไมโครโมลา ตามลาํดบั [11] นอกจากน้ียงัพบว่าสารชนิดอ่ืนๆ เช่น บิโลบาไลด ์ [11] กรดคาเฟอิค และกรด
เฟอรูลิก [12] ในพืชชนิดน้ีมีความสามารถในการยบัย ั้งการทาํงานเอนไซมไ์ลเปสจากตบัอ่อนไดด้ว้ยเช่นเดียวกนั 
[13, 14] 
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