บทความวิจัย

ความสัมพันธของสารประกอบฟโนลิกส
กับความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระในพืช
นันทนภัส เติมวงศ*
*สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

บทคัดยอ

ตามลํ าดั บ จากการเปรี ย บเที ย บ
TEmM/gFW
ความสัมพันธระหวางสารประกอบฟโนลิกสและ
ความสามารถรวมในการตา นอนุมูลอิส ระดว ยวิ ธี
FRAP พบวาคาที่ไดมีความสัมพันธกันสูงมากในเชิง
บวก โดยมีคา r = 0.994 เมื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางสารประกอบฟโนลิกส และ
ความสามารถรวมในการตา นอนุมูลอิส ระด ว ยวิ ธี
TEAC พบวาคาที่ไดมีความสัมพันธกันสูงมากในเชิง
บวก โดยมีคา r = 0.927 และเมื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางความสามารถรวมในการตาน
อนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP และ TEAC พบวาคาที่ได
มีความสัมพันธกันสูงมากในเชิงบวก โดยมีคา r =
0.917

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหา
ปริ ม าณและความสั ม พั น ธ ข องสารประกอบ
ฟ โ นลิ ก สกั บ ความสามารถรวมในการตา นอนุ มู ล
อิสระในพืช 10 ชนิด ซึ่งจากการตรวจวิเคราะหหา
ปริ ม าณสารประกอบฟ โ นลิ ก ส ด ว ยวิ ธี FolinCiocalteu และตรวจวิเคราะหหาความสามารถรวม
ในการตานอนุมูลอิสระดวย 2 วิธีคือ Ferric reducing
/antioxidant power (FRAP) และ Trolox equivalents
antioxidant capacity (TEAC assay) พบวาผักเสี้ยน
มีปริมาณสารประกอบฟโนลิกสและความสามารถ
รวมในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP และ
TEAC สูงที่สุดคือ 335 GAEmM/gFW, 213.2
FeFmM/gFW และ 147.5 TEmM/gFW ตามลําดับ
และพบว า มะละกอฮาวายมี ป ริ ม าณสารประกอบ
ฟโนลิกสและความสามารถรวมในการตานอนุมูล
อิสระดวยวิธี FRAP และ TEAC นอยที่สุดคือ 3.8
GAEmM/gFW, 0.6 FeFmM/gFW และ 9.7
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บทนํา
ปฏิกิริยาออกซิเดชันเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการหายใจระดั บ เซลล ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต
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อุปกรณและวิธีการ
เลือกซื้อพืชจํานวน 10 ชนิดไดแก ผัก
กระเฉด กะหล่ํามวง สมโอ มะละกอฮาวาย ดอกสลิด
ผักขมจีน กระเทียม พริกหยวกเหลือง เห็ดเข็มทอง
และผักเสี้ยน จากตลาดสดมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาเขตบางนา ชวงเดือนเมษายน 2550 จากนั้นนํา
พืชมาลางใหสะอาด ทําการสกัดดวย 2 % HCl ใน
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เห็ดเข็มทอง และผักเสี้ยน ดังแสดงตารางที่ 1 พบวา
ผั ก เสี้ ย นมี ป ริ ม าณสารประกอบฟ โ นลิ ก ส และ
ความสามารถรวมในการต า นอนุมูลอิ ส ระดว ยวิ ธี
FRAP และ TEAC สูงที่สุดคือ 335 GAEmM/gFW,
213.2 FeFmM/gFW และ 147.5 TEmM/gFW
ตามลํ า ดั บ และพบว า มะละกอฮาวายมี ป ริ ม าณ
สารประกอบฟ โนลิ ก ส และความสามารถรวมใน
การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP และ TEAC นอย
ที่สุดคือ 3.8 GAEmM/gFW, 0.6 FeFmM/gFW และ
9.7 TEmM/gFW ตามลําดับ จากการเปรียบเทียบ
ความสัมพั นธระหวางสารประกอบฟโนลิกสและ
ความสามารถรวมในการต า นอนุมูลอิ ส ระดว ยวิ ธี
FRAP พบวาคาที่ไดมีความสัมพันธกันสูงมากในเชิง
บวก โดยมีคา r = 0.994 ดังภาพที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพั นธระหวางสารประกอบฟโนลิกสและ
ความสามารถรวมในการต า นอนุมูลอิ ส ระดว ยวิ ธี
TEAC พบวาคาที่ไดมีความสัมพันธกันสูงมากในเชิง
บวก โดยมีคา r = 0.927 ดังภาพที่ 2 และเมื่อ
เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางความสามารถรวม
ในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP และ TEAC
พบวาคาที่ไดมีความสัมพันธกันสูงมากในเชิงบวก
โดยมีคา r = 0.917 ดังภาพที่ 3

ผลการทดลอง
การตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารประกอบ
ฟโนลิกส ความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระ
ดวยวิธี FRAP และ TEAC ในพืชจํานวน 10 ชนิด
ไดแก ผักกระเฉด กะหล่ํามวง สมโอ มะละกอฮาวาย
ดอกสลิ ด ผั ก ขมจี น กระเที ย ม พริ ก หยวกเหลื อ ง
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ตารางที่ 1. สารประกอบฟโนลิกสและความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระในพืชดวยวิธี FRAP
และ TEAC
พืช

สารประกอบฟโนลิกส สารตานอนุมูลอิสระ
(GAEmM/gFW)
(FeFmM/gFW)
213.2
335
100
177.5
30.4
53
15.3
51.3
5.2
47.5
4.8
15
4.4
14.8
2
13.6
1.1
9.4
0.6
3.8

FRAP (FeFmM/gFW)

1. ผักเสี้ยน
2. ผักกระเฉด
3. กะหล่ํามวง
4. กระเทียม
5. ผักขมจีน
6. พริกหยวกเหลือง
7. ดอกสลิด
8. เห็ดเข็มทอง
9. สมโอ
10. มะละกอฮาวาย

สารตานอนุมูลอิสระ
(TEmM/gFW)
95.4
95.4
87
49
43
28.9
17
16.1
15.3
9.7

250

y = 0.6469x - 8.9357

200

r = 0.994

150
100
50
0
0

50

100

150

200

phenolic compounds (GAEmM/gFW)

ภาพที่ 1. ความสัมพันธระหวางสารประกอบฟโนลิกสและความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระ (FRAP)
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TEAC (TEmM/gFW)

y = 0.3984x + 22.173

200

r = 0.927

150
100
50
0
0

50

100

150

200

phenolic compounds (GAEmM/gFW)

TEAC (TEmM/gFW)

ภาพที่ 2. ความสัมพันธระหวางสารประกอบฟโนลิกสและความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระ (TEAC)

y = 0.6048x + 28.09
r = 0.917

200
150
100
50
0
0

50

100

150

200

250

phenolic compounds (GAEmM /gFW)

ภาพที่ 3. ความสัมพันธของความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP และ TEAC
FRAP ตั้งแต 0.6-213.2 FeFmM/gFW และมี
ความสามารถรวมในการตา นอนุมูลอิส ระดว ยวิ ธี
TEAC ตั้งแต 9.7-147.5 TEmM/gFW พบวาผักเสี้ยน
มีปริมาณสารประกอบฟโนลิกส และความสามารถ
รวมในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP และ
TEAC สูงที่สุดคือ 335 GAEmM/gFW, 213.2
FeFmM/gFW และ 147.5 TEmM/gFW ตามลําดับ
และพบว า มะละกอฮาวายมี ป ริ ม าณสารประกอบ
ฟโนลิกส และความสามารถรวมในการตานอนุมูล

อภิปรายผลการทดลอง
จากผลการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาหาปริ ม าณและ
ความสั ม พั น ธ ข องสารประกอบฟ โ นลิ ก ส กั บ
ความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระในพืช 10
ชนิดดวยวิธี FRAP และ TEAC มีความแตกตางกัน
มากในพื ช แต ล ะชนิ ด โดยมี ป ริ ม าณสารประกอบ
ฟ โ นลิ ก ส ตั้ ง แต 3.8-335
GAEmM/gFW มี
ความสามารถรวมในการตา นอนุ มูลอิส ระดว ยวิ ธี
กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551
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ฟโนลิกส และมีความสามารถรวมในการตานอนุมูล
อิ ส ระสูง หรื อบริ โภคพื ชหลากหลายชนิด รว มกั น
เพื่ อ ให เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของร า งกาย
นอกจากนี้ ค วรบริ โ ภคพื ช ที่ ส ด สะอาด เพื่ อ ที่ จ ะ
ไดรับสารที่มีประโยชนตอรางกายไดครบและไดรับ
คุณคาทางดานโภชนาการที่สําคัญของรางกาย

สรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยทําใหทราบวาพืชแตละชนิดมี
ปริมาณสารประกอบฟโนลิกส และความสามารถ
รวมในการตานอนุมูลอิสระซึ่งตรวจวิเคราะหดวยวิธี
FRAP และ TEAC แตกตางกัน โดยพบวาผักเสี้ยนมี
ปริมาณสารประกอบฟโนลิกส และความสามารถ
รวมในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP และ
TEAC สู ง ที่ สุ ด โดยพบว า พื ช ที่ มี ส ารประกอบ
ฟ โ นลิ ก ส สู ง ก็ มี ค า ความสามารถรวมในการต า น
อนุ มู ล อิ ส ระสู ง ร ว มด ว ย และมะละกอฮาวายมี
ปริมาณสารประกอบฟโนลิกส และความสามารถ
รวมในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP และ
TEAC น อ ยที่ สุ ด โดยพบว า พื ช ที่ มี ส ารประกอบ
ฟ โ นลิ ก ส ต่ํ า ก็ มี ค า ความสามารถรวมในการต า น
อนุ มู ล อิ ส ระต่ํ า ร ว มด ว ย ความแตกต า งของ
สารประกอบฟ โนลิ ก ส และความสามารถรวมใน
การตานอนุมูลอิสระของพืชแตละชนิดอยูกับชนิด
ของพืช สถานที่เพาะปลูก วิธีการเก็บรักษา ความ
สด และวิธีการตรวจวิเคราะห เปนตน นอกจากนี้ยัง
พบวาการตรวจวิเคราะหความสามารถรวมในการ
ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี FRAP หรือ TEAC ไดผลที่
สอดคลองกันไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นสามารถ
เลือกใชวิธี FRAP หรือ TEAC วิธีใดวิธีหนึ่งในการ
ตรวจวิเคราะหได ฉะนั้นเมื่อทราบวาพืชมีคุณสมบัติ
เป น สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระซึ่ ง เป น ประโยชน
นานาประการตอรางกาย ชวยควบคุมการทํางานใน
ระบบต า งๆของร า งกายให เ กิ ด ความสมดุ ล ช ว ย
ชะลอความเสื่ อ ม ช ว ยป อ งกั น และรั ก ษาโรคเป น
ประโยชนตอภูมิตานทานของรางกาย มีเสนใยสูงจึง
ปองกันโรคอวน ดังนั้นเพื่อเปนประโยชนทางดาน
โภชนาการจึงควรที่จะบริโภคพืชที่มีสารประกอบ
กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(2): 2551
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