บทความวิจัย

ปริมาณรวมของสารตานอนุมูลอิสระ สารประกอบ
ฟโนลิกส และวิตามินซีในผักและสมุนไพร
นันทนภัส เติมวงศ*
*กลุมวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา-ตราด
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บทคัดยอ

ที่สุดคือ 6.1 GAEmM/gFW ผลการวิจัยนี้สามารถใช
เป น ข อ มู ล พื้ น ฐานทางด า นโภชนาการสํ า หรั บ
ผูบริโภคในการเลือกรับประทานผักและสมุนไพร
ชนิ ด ต า งๆ เพื่ อ ที่ จ ะได รั บ สารที่ มี ป ระโยชน ต อ
รางกายไดครบและไดรับคุณคาทางดานโภชนาการ
สูงสุด

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ตรวจ
วิเคราะหหาปริ มาณรวมของสารตานอนุมูลอิสระ
สารประกอบฟ โ นลิ ก ส แ ละวิ ต ามิ น ซี ในผั ก และ
สมุนไพรจํานวน 15 ชนิด ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห
หาปริ ม าณรวมของสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระด ว ยวิ ธี
Ferric reducing/antioxidant power (FRAP) ตรวจ
วิเคราะหหาปริมาณรวมของสารประกอบฟโนลิกส
ดวยวิธี Folin-Ciocalteu และตรวจวิเคราะหหา
ปริมาณวิตามินซีดวยวิธี 2,4-dinitrophenylhydrazine
พบวากะหล่ํามวงมีปริมาณรวมของสารตานอนุมูล
อิสระและวิตามินซีสูงที่สุดคือ 30.4 FeFmM/gFW
และ 4.4 AEACmM/gFW ตามลําดับ หญาหนอน
ตายซากมีปริมาณรวมของสารประกอบฟโนลิกสสูง
ที่สุด คือ 80.4 GAEmM/gFW ยอดฟกแมวมีปริมาณ
รวมของสารตานอนุมูลอิสระและวิตามินซีนอยที่สุด
คือ 1.43 FeFmM/gFW และ 0.03 AEACmM/gFW
ตามลําดับ ผักกาดขาวมีสารประกอบฟโนลิกสนอย
กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551

บทนํา
อนุมูลอิสระ (free radical) เปนโมเลกุลที่มี
อะตอมหรือโมเลกุลที่มีอิเล็คตรอนเดี่ยว (single หรือ
unpaired electron) อยูรอบนอกและมีอายุสั้นมาก จึง
จัดเปนโมเลกุลที่ไมเ สถียรและวองไวตอปฏิกิริย า
เคมี ชนิดที่พบบอยเชน superoxide radical (O2 -)
hydroxyl radical (OH ) peroxyl radical (ROO ) เปน
ต น อนุ มู ล อิ ส ระเหล า นี้ ส ามารถผลิ ต ขึ้ น เองใน
รางกายจากกระบวนการหายใจระดับเซลล ระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายในการฆาเชื้อโรคของเม็ดเลือด
•

•
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ดวยวิธี Ferric reducing/antioxidant power (FRAP)
(Benzie and Strain, 1996) ผลที่ไดแสดงคาในหนวย
FeFmM/gFW (ferrous equivalents mmol/g of fresh
weight) ตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟโนลิกส (total phenolic compounds) ดวยวิธี FolinCiocalteu (Piljac et al., 2005) ผลที่ไดแสดงคาใน
หนวยGAEmM/gFW (gallic acid equivalents mmol
/g of fresh weight) และตรวจวิเคราะหหาปริมาณ
วิตามินซีดวยวิธี 2,4-dinitrophenylhydrazine (Roe,
1943) ผลที่ไดแสดงคาในหนวย AEACmM/gFW
(ascorbic acid equivalents antioxidant capacity
mmol/g of fresh weight)

ผลการทดลอง
การตรวจวิเคราะหหาปริมาณรวมของสาร
ตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟโนลิกส และวิตามิน
ซีในผักและสมุนไพรจํานวน 15 ชนิด ไดแก กะหล่ํา
ม ว ง หญ า หนอนตายซาก พริ ก ไทย กระเที ย ม
หนุมานประสานกาย ผักชี ใบเตย ผักขมจีน กะหล่ําดอก ถั่วฝกยาว หัวไชเทา กะหล่ําปลี เห็ดเข็มทอง
ผั ก กาดขาว และ ยอดฟ ก แมว พบว า กะหล่ํา มว งมี
ปริมาณรวมของสารตานอนุมูลอิสระและวิตามินซี
สู ง ที่ สุ ด คื อ 30.4
FeFmM/gFW
และ 4.4
AEACmM/gFW ตามลําดับ (ตารางที่ 1) หญา
หนอนตายซากมีปริมาณสารประกอบฟโนลิกสสูง
ที่สุด คือ 80.4 GAEmM/gFW หญาหนอนตายซาก
พริ ก ไทย กระเที ย ม และหนุ ม านประสานกาย มี
ปริมาณรวมของสารตานอนุมูลอิสระ 26.5, 25.1,
15.3 และ 11.5 FeFmM/gFW ตามลําดับ ยอดฟกแมว
มีปริมาณรวมของสารตานอนุมูลอิสระนอยที่สุดคือ
1.43 FeFmM/gFW หนุมานประสานกาย พริกไทย

อุปกรณและวิธีการ
เลือกซื้อผักและสมุนไพรจํานวน 15 ชนิด ไดแก
กะหล่ํามวง หญาหนอนตายซาก พริกไทย กระเทียม
หนุมานประสานกาย ผักชี ใบเตย ผักขมจีน กะหล่ํา
ดอก ถั่วฝกยาว หัวไชเทา กะหล่ําปลี เห็ดเข็มทอง
ผั ก กาดขาว และ ยอดฟ ก แม ว จากตลาดสด
มหาวิทยาลัยรามคําแหงวิทยาเขตบางนาชวงเดือน
เมษายน 2550 จากนั้นนําตัวอยางผักและสมุนไพรมา
ลางใหสะอาด ทําการสกัดดวย 2 % HCl ใน
methanol (Bonilla et al., 2003) ตัวอยางละ 3 ครั้ง
เมื่ อ สกั ด ครบทุ ก ขั้ น ตอนแล ว นํ า มาวิเ คราะหทั น ที
โดยทําการการตรวจวิ เ คราะหหาปริมาณรวมของ
สารตานอนุมูลอิสระ (total antioxidant activity)
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ตารางที่ 1. ปริมาณรวมของสารตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟโนลิกส และวิตามินซีในผักและสมุนไพร
จํานวน 15 ชนิด
ผักและสมุนไพร
1. กะหล่ํามวง
2. หญาหนอนตายซาก
3. พริกไทย
4. กระเทียม
5. หนุมานประสานกาย
6. ผักชี
7. ใบเตย
8. ผักขมจีน
9. กะหล่ําดอก
10. ถั่วฝกยาว
11. หัวไชเทา
12. กะหล่ําปลี
13. เห็ดเข็มทอง
14. ผักกาดขาว
15. ยอดฟกแมว

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551

สารตานอนุมูลอิสระ
(FeFmM/gFW)
30.4
26.5
25.1
15.3
11.5
9.1
6.5
5.2
4.6
3.7
3.2
2.9
2.0
1.47
1.43
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สารประกอบฟโนลิกส
วิตามินซี
(AEACmM/gFW)
(GAEmM/gFW)
4.4
53.6
3.9
80.4
0.67
54.7
0.7
46.5
1.5
73.1
1.6
31.6
1.64
46.5
1.59
50.3
2.0
16.5
0.7
12.1
0.85
10.3
1.02
7.3
0.4
13.6
0.66
6.1
0.03
10.4

สารประกอบฟ โ นลิ ก ส ข องหนุ ม านประสานกาย
ห ญ า ห น อ น ต า ย ซ า ก พ ริ ก ไ ท ย ใ บ เ ต ย มี
สารประกอบฟโนลิกส 73.1, 80.4, 54.7 และ 46.5
GAEmM/gFW ตามลําดับ ซึ่งจากผลการวิจัยจะเห็น
ไดวาผักและสมุนไพรสดมีปริมาณรวมของสารตาน
อนุมูลอิสระและสารประกอบฟโนลิกสสูงกวาผัก
และสมุนไพรตากแหงเปน 100 เทา ซึ่งแสดงใหเห็น
วาความสดใหมของพืชมีผลตอปริมาณรวมของสาร
ต า นอนุ มู ล อิ ส ระและสารประกอบฟ โ นลิ ก ส
นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอปริมาณรวมของสารตาน
อนุมูลอิสระ สารประกอบฟโนลิกส และวิตามินซี
อาจเกิดจากสถานที่ในการเพาะปลูกที่แตกตางกัน
ความอุ ด มสมบู ร ณ วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาพื ช ความสด
ใหมของพืช รวมถึงวิธีการสกัดและวิธีการวิเคราะห
ซึ่งวิธีการทั้งหมดที่กลาวมามีผลทําใหปริมาณรวม
ของสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ สารประกอบฟ โ นลิ ก ส
และวิตามินซีในแตละพื้นที่แตกตางกัน (นิธิยา
รัตนปนนท และดนัย บุญยเกียรติ, 2548) จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ Kaur
and Kapoor (2002) และ Thaipong et al. (2005) ที่
พบวาผั กและสมุ น ไพรที่มีสารประกอบฟ โนลิ ก ส
และวิตามินซีสูงมักมีปริมาณรวมของสารตานอนุมูล
อิสระสูงรวมดวย ดังจะเห็นไดจากพืชจําพวกกะหล่ํา
กะหล่ํ า ที่ มี ป ริ ม าณรวมของสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ
สารประกอบฟ โ นลิ ก ส และวิ ต ามิ น ซี สู ง ที่ สุ ด คื อ
กะหล่ํามวง รองลงมาคือ กะหล่ําดอกและนอยที่สุด
คือกะหล่ําปลี

อภิปรายผลการทดลอง
จากผลการวิจัยเพื่อหาปริมาณรวมของสาร
ตานอนุมูลอิสระ สารประกอบฟโนลิกส และวิตามิน
ซีในผักและสมุนไพร พบวาผักและสมุนไพรที่นํามา
ศึ ก ษามี ส ารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ เช น สารประกอบ
ฟโนลิกส และวิตามินซี เปนองคประกอบ แตพบวา
ผักและสมุนไพรมีปริมาณรวมของสารตานอนุมูล
อิ ส ระ สารประกอบฟ โ นลิ ก ส และวิ ต ามิ น ซี ที่
แตกตางกันตั้งแตเพียงเล็กนอยจนอาจถึง 100 เทา
ขึ้นอยูกับชนิดของพืช ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยที่
ผานมาของ วาริน แสงกิตติโกมล (2543), Kaur and
Kapoor (2002), Ou et al. (2002), Thaipong et al.
(2005) และ Helmja et al. (2007) วาผักและสมุนไพร
มี ป ริ ม า ณ ร ว ม ข อ ง ส า ร ต า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ
ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟ โ น ลิ ก ส แ ล ะ วิ ต า มิ น ซี เ ป น
องคประกอบ แต มีป ริ ม าณที่ แ ตกต างกัน และจาก
ผลการวิจัยของวาริน แสงกิตติโกมล (2546) ซึ่ง
ทํ า การศึ ก ษาในผั ก และสมุ น ไพรตากแห ง พบว า
ป ริ ม า ณ ร ว ม ข อ ง ส า ร ต า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ข อ ง
หนุมานประสานกาย หญาหนอนตายซาก พริกไทย
ใบเตย มีปริมาณรวมของสารตานอนุมูลอิสระ 53.4,
21.1, 14 และ 81.3 FeFmM/kg dry wt. ตามลําดับ
และสารประกอบฟโนลิกสของหนุมานประสานกาย
ห ญ า ห น อ น ต า ย ซ า ก พ ริ ก ไ ท ย ใ บ เ ต ย มี
สารประกอบฟโนลิกส 6.44, 2.4, 3.3 และ 15.2
GAEmM/kg dry wt. ตามลําดับ แตผลการวิจัยครั้งนี้
ซึ่งทําการศึกษาในผักและสมุนไพรสดชนิดเดียวกัน
พบว า ปริ ม าณรวมของสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระของ
หนุมานประสานกาย หญาหนอนตายซาก พริกไทย
ใบเตย มีปริมาณรวมของสารตานอนุมูลอิสระ 11.5,
26.5, 25.1 และ 6.5 FeFmM/gFW ตามลําดับ และ
กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551

สรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงปริมาณ
รวมของสารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ
สารประกอบ
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สูง หรือบริโภคผักหลากหลายชนิด รวมกั น และถา
บริโภคผักและสมุนไพรที่ผานการปรุงอาหารแลว
ควรบริโภคในปริมาณที่มากขึ้นหรือบริโภคผักและ
สมุนไพรสด เพื่อที่จะไดรับสารที่มีประโยชนตอ
รางกายไดครบและไดรับคุณคาทางดานโภชนาการ
สูงสุด
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ผักและสมุนไพรมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูล
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