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Abstract 

Potato (Solanum tuberosum L.) is a tuber crop containing a wide range of phytochemicals, which 
have been reported to exhibit cholesterol-lowering properties. These compounds are mainly found in the 
periderm of potato tubers and are mostly in non-bioavailable functional forms. This study aimed to 
investigate the efficiency of potato peel crude extracts pre-treated by fermenting with Rhizopus oryzae 
against the in vitro activity of HMG-CoA reductase, an enzyme responsible for cholesterol synthesis. The 
results showed that the fermented PPE suppressed the activity of this enzyme higher than those of the 
unfermented PPE. Besides, extraction using 2 solvents including water and 95% ethanol in various ratios 
affected the enzyme activity. The PPE by pure 95% ethanol presented the highest HMG-CoA reductase 
inhibitory activity (-1.2115) followed by water and 95% ethanol in ratios of 50:50 (-1.1818) and 80:20 (-1.0583), 
and pure water (-1.0259), respectively. 
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บทคัดย่อ  
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) เป็นพืชที่มีสารพฤกษเคมีเป็นองค์ประกอบหลากหลายกลุ่ม ซึ่งมีรายงานว่ามี

คุณสมบัติลดคอเลสเตอรอล สารเหล่านี้ถูกพบได้มากท่ีผิวของหัวมันฝรั่ง ส่วนมากอยู่ในรูปของสารประกอบท่ีร่างกายไม่สามารถดูด
ซึมไปใช้ประโยชน์ได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมันฝรั่งที่หมักด้วยเช้ือ Rhizopus oryzae ต่อ
การยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่สังเคราะห์คอเลสเตอรอลHMG-CoA reductase ในระดับ in vitro ผลการทดลองพบว่าสาร
สกัดเปลือกมันฝรั่งท่ีหมักด้วยเช้ือ R. oryzae นี้ มีฤทธ์ิยับยั้งการท างานของ HMG-CoA reductase เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสาร
สกัดเปลือกมันฝรั่งท่ีไม่ผ่านการหมัก นอกจากน้ันยังพบว่าการสกัดเปลือกมันฝรั่งท่ีผ่านการหมักด้วยตัวท าละลาย 2 ชนิด ได้แก่ น้ า 
และแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วนต่างๆ ส่งผลต่อฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ HMG-CoA reductase การสกัดด้วยเอทานอล 95% ให้
ฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ HMG-CoA reductase สูงสุด (-1.2115) รองลงมาได้แก่ เอทานอล 95% และน้ า อัตราส่วน 50:50 (-
1.1818) และอัตราส่วน 80:20 (-1.0583) และน้ า (-1.0259) ตามล าดับเนื้อหา  
ค าส าคัญ: เปลือกมันฝรั่ง การยับยั้ง HMG-CoA Rhizopus  
  

ค าน า  
ภาวะไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia) จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากส่งผลให้เกิดความ

ผิดปกติหรือความเสื่อมท่ีผนังด้านในของหลอดเลือดแดงท่ีไปเลี้ยงอวัยวะส าคัญ ได้แก่ สมอง หัวใจ และไต ท าให้เกิดโรคเรื้อรังหลาย
ชนิดและความพิการในอวัยวะเหล่านี้ จากสถิติประเทศไทย พบว่า ประมาณร้อยละ 43.8 ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีภาวะ
ไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรที่มีอายุระหว่าง 45-69 ปี (พันธนีย์ ธิติชัย และคณะ, 2562) ปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งประเทศ การรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงโดยทั่วไปเป็นการ
ใช้ยาลดไขมันในเลือด กลุ่มที่ได้รับความนิยมและมมีูลค่าการใช้มากที่สดุคือ HMG-Co A reductase inhibitor (Statin) เนื่องจากมี
ประสิทธิภาพการรักษาได้ผลดี (Bonfim และคณะ, 2015) อย่างไรก็ตามการใช้ยาเพื่อลดระดับไขมันในเลือดสร้างภาระค่าใช้จ่ายใน
การรักษาค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องรับประทานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง  (Zhang และคณะ, 
2020) 
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มันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) เป็นพืชที่มีสารพฤกษเคมีเป็นองค์ประกอบหลากหลายกลุ่ม เช่น Phenolic 
compounds (PCs; chlorogenic acid, caffeic acid, gallic acid) และ Fatty alcohols (FAs) ที่มีรายงานว่าคุณสมบัติต้าน
อนุมูลอิสระและลดระดับคอเลสเตอรอล (Hsieh และคณะ., 2016) โดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพดังกล่าวถูกพบได้มากที่ผิวของหัวมัน
ฝรั่งซึ่งเป็นส่วนที่ไม่นิยมน าไปบริโภค เห็นได้ชัดจากปริมาณเปลือกมันฝรั่งเหลือทิ้งจ านวนมากที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปอกเปลือก
แบบขัดสี (Abration peeling) ในอุตสาหกรรมการแปรรูปมันฝรั่ง ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแปรรูปมันฝรั่งในประเทศไทยมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบซึ่งมีความต้องการมันฝรั่งสดประมาณ 200,000 ตันต่อปี 
ซึ่งก่อให้เกิดเปลือกมันฝรั่งเหลือท้ิงประมาณปีละ 10,000 ตัน (มยุราและคณะ, 2555; RYT9, 2563) สารพฤษเคมีที่มีคุณสมบัติลด
คอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระซึ่งพบท่ีผิวมันฝรั่งส่วนมากอยู่ในรูปของสารประกอบที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์
ได้ จ าเป็นต้องอาศัยเอนไซม์หรือสารเคมีที่สามารถท าลายพันธะแตกออกเป็นขนาดเล็กแล้วอยู่ในรูปที่ร่างกายน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
การวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการเตรียมวัตถุดิบ (Pre-treatment) โดยการหมักมันฝรั่งด้วยเช้ือ Rhizopus sp. ส่งผลให้ปริมาณ
สารส าคัญเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (Yamauchi และคณะ, 2004; Ibarruri และคณะ, 2017) Musa และคณะ (2004) วิเคราะห์
ปริมาณสารโพลิโคซานอล (Policosanol) และกรดไขมันสายยาว (Very long chain fatty acid; VLFAs) จากเปลือกมันฝรั่งท่ีหมัก
ด้วย R. oryzae พบว่าสารดังกล่าวมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 1.5 และ 5.6 เท่า ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเปลือกมันฝรั่งท่ีไม่ผ่านการ
หมัก ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการหมักวัตถุดิบด้วยเช้ือ R. oryzae ต่อการเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในสารสกัดจากเปลือกมันฝรั่ง 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการหมักในการเปลี่ยนเปลือกมันฝรั่งเหลือทิ้งซึ่งเป็นแหล่งของ
สารส าคัญที่ให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกิจกรรมของจุลินทรีย์ เพื่อน าผลผลิตที่ได้จากการหมักไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการลดระดับคอเลสเตอรอล ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมแปรรูปมัน
ฝรั่ง 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
เพาะเชื้อจุลินทรีย์ Rhizopus oryzae ที่คัดแยกได้จากข้าวหมาก ลงบนเปลือกมันฝรั่งท่ีผ่านท าให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องน่ึง

ไอน้ า หลังจากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อครบก าหนดน ามาท าให้ปลอดเช้ือด้วยหม้อนึ่งไอน้ าอีกครั้ง แล้วจึง
น าไปท าแห้งด้วยการแช่เยือกแข็ง (ดัดแปลงจาก Musa และคณะ, 2004) น าเปลือกมันฝรั่งที่ผ่านการหมักและไม่หมักมาสกัดด้วย
ตัวท าละลายต่างๆ ได้แก่ (1) น้ ากลั่น (2) เอทานอล 95% (food grade) และ (3) เอทานอล 95% (food grade) ผสมน้ ากลั่น 
อัตราส่วน 80:20 (v/v) และ (4) เอทานอล 95% (food grade) ผสมน้ ากลั่น อัตราส่วน 50:50 (v/v)  โดยใช้เครื่องโฮโมจิไนซ์ 
(D-160, DLAB, UAS) ที่ระดับความเร็ว 21,200 rpm เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Universal 320, 
Hettich, Spain) ที่ความเร็ว 6,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที น าส่วนใสที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ HMG-CoA 
reductase โดยใช้ชุดทดสอบ HMG-CoA Reductase assay kit (Sigma-Aldrich, Germany) แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสง (OD) ที่
ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร ด้วยเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Infinite 200 Pro, TECAN, Switzerland) ทุก ๆ 30 
วินาที เป็นเวลา 10 นาที น าค่า OD ที่ได้มาค านวณการเกิดปฏิกิริยายับยั้ง HMG-CoA Reductase เทียบกับสารมาตรฐาน 
Pravastatin (Bakaran และคณะ, 2015) สูตรการค านวณการยับยั้ง HMG-CoA Reductase (%) ดังนี ้   
 
       HMG-CoA activity (Unit/mg protein) =                        x TV 

 
 เมื่อ A340 =  ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร 
  TV   =  ปริมาตรทั้งหมดของตัวอย่างที่ต้องการวัดการเกิดปฏิกิริยา (mL) 
  V     =  ปริมาตรของเอนไซม์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ (mL) 
  0.6      =  ความเข้มข้นของเอนไซม์ในหน่วย mg-protein (mgP)/mL (0.50–0.70 mgP/ml) 
  LP    =  Light path in cm (0.55 for plates) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการทดสอบสารสกัดหยาบของเปลือกมันฝรั่งที่หมักและไม่หมักด้วยเช้ือ R. oryzae ที่สกัดด้วยตัวท าลาย2 ชนิด 

ได้แก่ น้ ากลั่น และแอลกอฮอล์ (95%, food grade) และแปรผันสัดส่วนของตัวท าละลายทั้ง 2 ชนิดนี้ คือ 1) 100% น้ ากลั่น 2) 
100% เอทานอล 3) 80:20 (v/v) เอทานอลต่อน้ ากลั่น และ 4) 50:50 (v/v) เอทานอลต่อน้ ากลั่น ต่อฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ 

(ΔA340/minsample – ΔA340/minblank) 
        12.44xVx0.6xLP 
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HMG-CoA reductase ในระดับ in vitro เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Pravastatin ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม statin ออกฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ที่ร่างกายใช้สร้าง cholesterol ผลที่ได้จะแสดงเป็นค่า HMG-CoA activity (Unit/mg protein) ซึ่งค่า HMG-CoA 
activity ยิ่งน้อย แสดงว่าสารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการท างานของ HMG-CoA reductase ได้ดี ดังนั้นจากผลการทดสอบพบว่า
สารสกัดเปลือกมันฝรั่งที่หมักด้วยเช้ือ R. oryzae มีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ HMG-CoA reductase เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
สารสกัดเปลือกมันฝรั่งท่ีไม่ผ่านการหมัก (Table 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Musa et. al. (2004) ซึ่งรายงานว่าการหมักเปลือก
มันฝรั่งด้วยเช้ือ R. oryzae NBRC 4707 ส่งผลให้ปริมาณสารส าคญั เช่น VLFAs และ fatty alcohols (FAs) เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง VLFAs ที่มีปริมาณสูงขึ้นจากเดิม 2-6 เท่า และงานวิจัยของ Balli และคณะ (2020) ที่รายงานว่าการหมักส่งผลให้ปริมาณ 
Phenolic compounds ในสารสกัดจากธัญพืชเพิ่มขึ้น ทั้ง PCs VLFAs และ FAs มีคุณสมบัติทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการลด
ระดับไขมัน/คอเลสเตอรอล โดยต้านการท างานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase (Das, 2008; Oliaro-Bosso และคณะ., 
2009) 

เมื่อพิจารณาชนิดของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดพบว่าสารสกัดหยาบเปลือกมันฝรั่งความเข้มข้น 50 µg/µL ได้จากการ
สกัดด้วย 100% เอทานอล ให้ฤทธ์ิยับยั้งการท างานของ HMG-CoA reductase สูงสุด (-1.2115) รองลงมาได้แก่ 50:50 (v/v) เอ
ทานอลต่อน้ ากลั่น (-1.1818) 80:20 (v/v) เอทานอลต่อน้ ากลั่น (-1.0583) และ 100% น้ า (-1.0259) ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ชนิดตัวท าละลายที่เลือกใช้ในการสกัดส่งผลต่อประสิทธิภาพของสารสกัดที่ได้ โดยตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสร้างคอเลอเลสเตอรอลจากเปลือกมันฝรั่งท่ีผ่านการหมักด้วย R. oryzae คือ เอ
ทานอล 95% การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับคุณสมบตัิของ FAs ในเมล็ด Tecoma stans รายงานว่าเอทานอลเป็นตัวท าละลายที่
เหมาะสมส าหรับการสกัด FAs เพราะนอกจากจะให้ปริมาณผลผลิต (yield) ที่ได้สูงแล้ว สารสกัดที่ได้ยังมีคุณสมบัติเด่นกว่าการ
สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดอื่นๆ (Jedidi และคณะ, 2020) การเลือกใช้เอทานอลเป็นตัวท าละลายในการสกัดที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาจถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมเนื่องจากไม่ทิ้งสารไฮโดรคาร์บอนในสารสกัดที่ได้ สารตกค้าง
นี้ไม่เพียงแต่ไม่สามารถก าจัดออกจากสารสกัดได้แต่ยังให้กลิ่นเหม็นและอาจเป็นพิษได้อีกด้วย 

 
สรุปผล 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเปลือกมันฝรั่งต่อฤทธิ์ต้านการท างานของเอนไซม์  HMG-CoA reductase ในระดับ 
in vitro ครั้งนี้ พบว่าสารสกัดเปลือกมันฝรั่งที่ผ่านการเตรียมวัตถุดิบโดยการหมักด้วยเช้ือ R. oryzae มีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ 
HMG-CoA reductase เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดเปลือกมันฝรั่งที่ไม่ผ่านการหมัก และการสกัดด้วยตัวท าละลายที่
แตกต่างกันส่งผลต่อฤทธิ์ต้านการท างานของเอนไซม์ดังกล่าว คือ การสกัดด้วย 100% เอทานอล ให้ฤทธิ์ยับยั้งการท างานของ 
HMG-CoA reductase สูงสุด รองลงมาได้แก่ 50:50 (v/v) เอทานอลต่อน้ ากลั่น, 80:20 (v/v) เอทานอลต่อน้ ากลั่น และ 100% 
น้ า ตามล าดับ 
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Table 1 Effectiveness of fermented and non-fermented using various solvents against the activity of HMG-CoA 
reductase.  

Substrate Solvent 
HMG-CoA activity 
(Unit/mg protein) 

Pravastatin - -0.4207 ± 0.01 
Non-fermented potato peel extract 100% H2O -0.4571 ± 0.03 
 100% EtOH(95%) -0.7314 ± 0.05 
 80% (v/v) EtOH(95%):H2O -0.8838 ± 0.07 
 50% (v/v) EtOH(95%):H2O -0.6523 ± 0.05 
Fermented potato peel extract 100% H2O -1.0259 ± 0.03 

 100% EtOH(95%) -1.2115 ± 0.05 
 80% (v/v) EtOH(95%):H2O -1.0583 ± 0.05 
 50% (v/v) EtOH(95%):H2O -1.1818 ± 0.03 
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