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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหา
ความสัมพันธของสารประกอบฟโนลิกส  และ
วิตามินซีกับความสามารถรวมในการตานอนุมูล
อิสระในใบบัวบก ซ่ึงจากการตรวจวิเคราะหหา
สารประกอบฟโนลิกสดวยวิธี Folin-Ciocalteu ตรวจ
วิ เ ค ร า ะ ห ห า ป ริ ม าณ วิ ต า มิ น ซี ด ว ย วิ ธี  2,4-
dinitrophenylhydrazine และตรวจวิเคราะหหา
ความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 
Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC 
assay) พบวาใบบัวบกมีสารประกอบฟโนลิกสเฉล่ีย 
15.3 GAEmM/gFW วิตามินซีเฉล่ีย 1.3 
AEACmM/gFW และความสามารถรวมในการตาน
อนุมูลอิสระเฉล่ีย 42.3 TEmM/gFW จากการ
เปรียบเทียบความสัมพันธของสารประกอบฟโน

ลิกส และวิตามินซีกับความสามารถรวมในการตาน
อนุ มูลอิสระในใบบัวบกพบวาค า ท่ีได มีความ 
สัมพันธกันสูงมากในเชิงบวก โดยมีคา r = 0.954 
และ r = 0.98  ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางสารประกอบฟโนลิกสและ
วิตามินซี พบวาคาท่ีไดมีความสัมพันธกันสูงมากใน
เชิงบวก โดยมีคา r = 0.98 ผลท่ีไดนี้แสดงใหเห็นวา
ใบบัวบกมีสารประกอบฟโนลิกส และวิตามินซีเปน
องคประกอบและมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูล
อิสระอยางสูง นอกจากนี้พบวาสารประกอบฟโน
ลิกสและวิตามินซีมีความสัมพันธและความสอด 
คลองไปในทิศทางเดียวกัน ผลการวิจัยนี้สามารถใช
เปนขอมูลพื้นฐานทางดานโภชนาการของใบบัวบก
สําหรับผูบริโภค 
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บทนํา 
 อนุมูลอิสระอนุพันธออกซิเจนท่ีวองไว 
(reactive oxygen species, ROS) และอนุพันธ
ไนโตรเจนท่ีวองไว (reactive nitrogen species, 
RNS) คือกลุมสารท่ีมีออกซิเจนเปนองคประกอบ 
บางตัวจัดเปนอนุมูลอิสระท่ีมีอิเล็กตรอนไมครบคู 
บางตัวไมใช แตทุกตัวมีความสามารถหรือมีความ
วองไวมากในการท่ีจะไปออกซิไดส (ดึงหรือรับ
อิเล็กตรอน) จากสารชีวโมเลกุลตางๆของรางกายไม
วาจะเปนไขมันโดยเฉพาะอยางยิ่งโคเลสเตอรอล
และกรดไขมันไมอ่ิมตัว โปรตีนและสารพันธุกรรม
ของรางกายจึงทําใหโครงสรางบทบาทการทํางาน
ของสารชีวโมเลกุลนั้นๆผิดปกติไป และสามารถ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันตอเนื่องจากสารชีวโมเลกุล
หนึ่งไปยังสาร      ชีวโมเลกุลอ่ืนเกิดอนุพันธใหม
เปนปฏิกิริยาลูกโซได ทําใหเกิดพยาธิสภาพตางๆ
ของเซลลหรือเนื้อเยื่อตามมา รางกายของคนมีการ
สร า งสาร เหล านี้ ออกมาตลอด เวลาจากการ
กระบวนการ เป ล่ี ยนแปลงสาร  (metabolism) 
ตามปกติของรางกายเชน การเผาผลาญสารอาหาร
เปนพลังงานซ่ึงตองอาศัยออกซิเจนและอาจสูงข้ึน
ในภาวะท่ีมีการติดเช้ือ ในสภาวะปกติรางกายจะมี
กระบวนการควบคุมอนุมูลอิสระไมใหมากเกินไป 
โดยอาศัยสารตานอนุมูลอิสระ ท้ังท่ีรางกายสรางข้ึน
เองเชน เอนไซม glutathione peroxidase, catalase 
เปนตน หรือไดรับจากภายนอกเชน อาหารจําพวก
ผัก ผลไมและสมุนไพร เปนตน หากกระบวนการ
เหลานี้ต่ําลงหรือมีภาวะท่ีทําใหอนุมูลอิสระสูงข้ึน
มากในรางกายจะทําใหสมดุลเสียไปก็จะเกิดการ
ทําลายเปนอันตรายตอสารชีวโมเลกุล  (ไขมัน 
คารโบไฮเดรต โปรตีนและสารพันธุกรรม) เซลล

และเนื้อเยื่อตางๆเรียกวาเกิด ภาวะเครียดจากการ
ออกซิเดชัน (oxidative stress) (ไกรสิทธ์ิ           
ตันติศิรินทร, 2538; วาริน แสงกิตติโกมล, (2543);  
Halliwell and Gutteridge, 1989; Rimm et al., 1996; 
Steinmetz and  Pottor, 1996; Lander, 1997;  Lionis 
et al., 1998; http://www.md.chula.ac.th/biochem/ 
CHD/lesson/main07.html) เปนสาเหตุทําใหเกิด
โรคหัวใจ  ไขมันในเลือดสูง  เบาหวาน  โรคไต 
โรคมะเร็งรวมท้ังการแกชรา (Armstrong et al., 
1984; Knight, 1995; Beckman and Ames, 1998) 
มนุษยจึงตองไดรับสารท่ีจะชวยจัดการกับอนุมูล
อิสระเพิ่มเติม ถึงแมผัก ผลไมและสมุนไพรจะไมใช
อาหารหลักของมนุษยเแตมีประโยชนตอสุขภาพ
มากมายเม่ือเทียบกับปริมาณแคลอร่ีเพียงเล็กนอย 
การรับประทานผัก ผลไมและสมุนไพร มีสารตาน
อนุมูลอิสระหลายชนิด เชน วิตามินซี วิตามินอี 
และเบตาแคโรทีน นอกจากนี้สารประกอบฟโนลิกส
ซ่ึงเปนกลุมสารท่ีพบในพืชทุกชนิดนั้นยังมีฤทธ์ิใน
การตานปฏิกิ ริยาออกซิเดชันไดดี เชนกัน  เ ม่ือ
รับประทานอาหารท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระมากทํา
ใหรางกายมีสารตานอนุมูลอิสระเพ่ิมสูงข้ึนใน
กระแสเลือด (Cao et al., 1989)   ซ่ึงสามารถปองกัน
อันตรายท่ีเกิดจากการทําลายของอนุมูลอิสระได การ
รับประทานอาหารประเภทผักใบเขียว ผลไมและ
สมุนไพรเปนประจําทําใหรางกายสามารถปองกัน
โรคท่ีมีสาเหตุจากการทําลายของอนุมูลอิสระเชน 
โรคไข มันใน เ ลือด สูง  โรคหั ว ใจ  เ บ าหวาน 
โรคมะเร็ง โรคไต รวมท้ังความแกชรา (Steinberg, 
1991; Ascherio et al., 1992; Block et al., 1992; 
Ames et al., 1993; Gillman et al., 1995)   
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บัวบก มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Centella 
asiatica (Linn) Urban มีช่ือสามัญวา asiatic 
pennywort อยูในวงศ Umbelliferae พบมากใน
ประเทศแถบยุโรป เร่ือยมาจนถึงแถบแอฟริกาใต 
อินเดีย ปากีสถาน และศรีลังกา พบวาสวนสําคัญท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษคือ สวนของใบและรากในประเทศ
ไทยมีช่ือเรียกกันไปตามทองถ่ินตางๆ  เชน  ผัก
หนอน ผักแวน ปะหนะ เอขาเดาะ เปนพืชลมลุก
ขนาดเล็กท่ีมีลักษณะคลายบัว ลําตนเล้ือยแผไปตาม
ดิน มีรากงอกออกมาตามลําตน กานใบงอกตรงจาก
ดิน ใบมีสีเขียว ใบรูปกลมรีเล็กนอย ดอกสีมวงแดง
เขม บัวบกมีกล่ินหอม รสขมเล็กนอย มีประวัติการ
ใชประโยชนในทางยามานาน เปนยาบํารุงหัวใจ แก
รอนใน กระหายน้ํา แกชํ้าใน ลดความดันโลหิตสูง 
ยับยั้งเซลลมะเร็ง รักษาแผลอักเสบมีหนองไดดี เปน
ตน (ยุวดี จอมพิทักษ, 2537; นิภาพร ตะเภาพงษ, 
2547) ดังนั้นในการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
หาความสัมพันธของสารประกอบฟโนลิกส และ
วิตามินซีกับความสามารถรวมในการตานอนุมูล
อิสระในใบบัวบก  สําหรับเปนขอมูลพื้นฐาน
ทางดานโภชนาการสําหรับผูบริโภค เพื่อใหไดรับ
คุณคาทางดานโภชนาการที่สําคัญตอรางกาย 
 

อุปกรณและวิธีการ 
เลือกใบบัวบกจากตลาด รานคา 16 แหง 

จํานวน 16 ตัวอยาง ชวงเดือนเมษายน 2550 จากน้ัน
นําตัวอยางใบบัวบก มาลางใหสะอาด ทําการสกัด
ดวย 2 % HCl ใน methanol (Bonilla et al., 2003) 
ตัวอยางละ 3 คร้ัง เม่ือสกัดครบทุกข้ันตอนแลวนํามา
วิเคราะหทันที โดยทําการการตรวจวิเคราะหหา
ป ริ ม า ณ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ฟ โ น ลิ ก ส  (phenolic 

compounds) ดวยวิธี Folin-Ciocalteu (Piljac et al., 
2005) ผลท่ีไดแสดงคาในหนวย GAEmM/gFW 
(gallic acid equivalents mmol/g of fresh weight) 
ตรวจวิ เคราะหหาปริมาณวิตามินซีดวยวิ ธี  2,4-
dinitrophenylhydrazine (Roe, 1943) ผลท่ีไดแสดง
คาในหนวย AEACmM/gFW (ascorbic acid 
equivalents antioxidant capacity mmol/g of fresh 
weight) และตรวจวิเคราะหหาความสามารถรวมใน
การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี Trolox equivalent 
antioxidant capacity (TEAC assay) (Re, 1999) ผลท่ี
ไดแสดงคาในหนวย TEmM/gFW (Trolox 
equivalents mmol/g of fresh weight)  

 

ผลการทดลอง 
การตรวจวิเคราะหหาสารประกอบฟโนลิกส 

วิตามินซีและความสามารถรวมในการตานอนุมูล
อิสระในใบบัวบกจากตลาด รานคา 16 แหง จํานวน 
16 ตัวอยาง ดังแสดงตารางท่ี 1 พบวาใบบัวบกมี
สารประกอบฟโนลิกส 12.3-22 GAEmM /gFW 
คาเฉล่ีย 15.3 GAEmM/gFW วิตามินซี 0.79-2.3 
AEACmM/gFW คาเฉลี่ย 1.3 AEACmM/gFW และ
ความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระ 36.5-50 
TEmM/gFW คาเฉล่ีย 42.3 TEmM/gFW จากการ
เปรียบเทียบระหวางสารประกอบฟโนลิกสและ
ความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระ พบวา
คาท่ีไดมีความสัมพันธกันสูงมากในเชิงบวก โดยมี
คา r = 0.954 ดังภาพท่ี 1 เม่ือเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางวิตามินซีและความสามารถ
รวมในการต านอนุ มูล อิสระ  พบว าค า ท่ี ได มี
ความสัมพันธกันสูงมากในเชิงบวก โดยมีคา r = 
0.98  ดังภาพท่ี 2 และเม่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ
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ตารางท่ี 1. สารประกอบฟโนลิกส วิตามินซี และความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระในใบบวับก 

            
ใบบัวบก สารประกอบฟโนลิกส 

(GAEmM/gFW) 
วิตามินซี 

(AEACmM/gFW) 
สารตานอนุมูลอิสระ 

(TEmM/gFW) 
1. ใบบัวบก 1 
2. ใบบัวบก 2 
3. ใบบัวบก 3 
4. ใบบัวบก 4 
5. ใบบัวบก 5 
6. ใบบัวบก 6 
7. ใบบัวบก 7 
8. ใบบัวบก 8 
9. ใบบัวบก 9 
10. ใบบัวบก 10 
11. ใบบัวบก 11 
12. ใบบัวบก 12 
13. ใบบัวบก 13 
14. ใบบัวบก 14 
15. ใบบัวบก 15 
16. ใบบัวบก 16 

13.9 
18.5 
14.3 
13.7 
19.7 
14.4 
13.7 
12.3 
22 
17 

15.3 
13 

16.7 
14.1 
13.1 
12.7 

1.17 
1.87 
1.25 
1.1 
2.1 
1.3 

0.98 
0.79 
2.3 

1.65 
1.3 

0.91 
1.43 
1.21 
0.87 
0.83 

40.9 
48.6 
41.9 
40.2 
48 

42.5 
39.8 
36.5 
50 

46.8 
42.6 
38.7 
44.3 
41.2 
37.3 
36.8 

 
 
 
 
 
 
 



y = 1.4635x + 19.902
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ภาพท่ี 1. ความสัมพันธระหวางสารประกอบฟโนลิกสและความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระใน 

                      ใบบัวบก 
   

y = 9.1696x + 30.187

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5

Vitamin C (AEACmM/gFW)

TE
AC

 (T
Em

M
/g

FW
)

r = 0.98

 
ภาพท่ี 2. ความสัมพันธระหวางวิตามินซีและความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระในใบบัวบก 

 

y = 0.1609x - 1.1418
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ภาพท่ี 3. ความสัมพันธระหวางสารประกอบฟโนลิกสและวิตามินซีในใบบัวบก 
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อภิปรายผลการทดลอง 
 จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ
ของสารประกอบฟโนลิกส และวิตามินซีกับความ 
สามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระในใบบัวบก 
พบวาสารประกอบฟโนลิกส (r = 0.954) และ
วิตามินซี (r = 0.98)   มีความสัมพันธกันสูงมากใน
เชิงบวก กับความสามารถรวมในการตานอนุมูล
อิสระ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาสารประกอบ  
ฟโนลิกสและวิตามินซี มีคุณสมบัติเปนสารตาน
อนุ มูลอิสระอยางสูง  ฉะนั้นถามีสารประกอบ          
ฟโนลิกสและวิตามินซีสูง ก็มีคาความสามารถรวม
ในการตานอนุมูลอิสระสูง และถามีสารประกอบ    
ฟโนลิกสและวิตามินซีต่ําก็มีคาความสามารถรวมใน
การตานอนุ มูลอิสระตํ่ารวมดวย  ยังพบวาสาร 
ประกอบฟโนลิกสและวิตามินซีมีความสัมพันธกัน
สูงมากในเชิงบวก (r = 0.98 ) เชนกัน  ฉะนั้นถามี
สารประกอบฟโนลิกสสูงก็มีคาวิตามินซีสูง และถามี
สารประกอบฟโนลิกสต่ําก็มีคาวิตามินซีต่ํา  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ วาริน    แสงกิตติโกมล 
(2546), ชอเพชร สระทองชวง (2550), นฤภัทร    
ฤทธ์ินภา (2550), Sangkittikomol (2003), Thaipong 
et al. (2005), Djeridane et al. (2006), Ana et al. 
(2007). สารประกอบฟโนลิกสจัดเปนสารตาน
อนุมูลอิสระท่ีไดรับจากภายนอกและพบไดมากตาม
ธรรมชาติ สามารถพบไดในอาหารและเคร่ืองดื่มท่ี
ไดจากพืชเชน ผัก ผลไม สมุนไพร ธัญพืชตางๆ ไวน 
เ บี ย ร  ช า  ก า แ ฟ  เ ป น ต น  ใ น ป จ จุ บั น พ บ
สารประกอบฟโนลิกสมากกวา 8,000 ชนิดใน
ธรรมชาติ  นับจากโมเลกุลอย างง าย เชน  กรด            
ฟโนลิกส ฟนิลโปรพานอยด และฟลาโวนอยด ซ่ึง
สารในกลุมฟลาโวนอยดเปนสารท่ีทําใหดอกหรือ

ผลมีสีสวยเชน สีเหลือง ชมพู แดง ฟา หรือมวง ซ่ึงมี
ประโยชนใชลอแมลง นก หรือผ้ึงเขามาผสมเกสร 
ไปจนถึงโครงสรางโพลิเมอรท่ีซับซอนเชน ลิกนิน 
และแทนนิน เปนตน มีมากบางนอยบางตามแต
ธรรมชาติของพืชชนิดนั้น สารตานอนุมูลอิสระพวก
นี้ทําใหพืชมีภูมิคุมกันจากการติดเช้ือตางๆ และ
สามารถทนตอปฏิกิริยา photooxidation ในการสราง
อาหารได (โอภา วัชระคุปต, 2549; วาริน            
แสงกิตติโกมล, 2546) แมวาปริมาณสารกลุม          
ฟโนลิกสในธรรมชาติจะมีปริมาณท่ีแตกตางกัน แต
พบวาโดยเฉล่ียที่คนไดรับตอวันจะอยูในชวงต้ังแต 
20 mg – 1 g ซ่ึงเปนปริมาณท่ีสูงกวาปริมาณวิตามิน
อีท่ีไดรับตอวัน สารประกอบฟโนลิกสเปนสารท่ีมี
บทบาทสําคัญเนื่องจากมีฤทธ์ิตานแบคทีเรีย ตาน
ไวรัส ตานการอักเสบ ตานการแพ กระตุนใหสราง
ภูมิคุมกัน ชวยขยายหลอดเลือด ตานมะเร็ง  (โอภา 
วัชระคุปต, 2549; Shahidi et al., 1992; Kinsella et 
al., 1993; Chen et al., 1996) วิตามินซีหรือกรด
แอสคอรบิค (ascorbic acid) เปนวิตามินท่ีละลายได
ดีในน้ํา รางกายไมสามารถท่ีจะสรางวิตามินชนิดนี้
ได  จึงจําเปนตองไดจากการรับประทานเขาไป 
ผูใหญควรไดรับวิตามินซีอยางนอยวันละ 60 mg  
อาหารท่ีมีวิตามินซีสูงไดแก ผักสด ผลไมสด ท่ีมีรส
เปร้ียว  วิตามินซีนอกจากจะมีคุณสมบัติเปนสารตาน
อนุมูลอิสระ แลวยังมีคุณสมบัติอ่ืนๆ เชน ชวยสลาย
โคเลสเตอรอล ชวยในการสังเคราะหคอลลาเจน 
ตานมะเร็ง  ลดการอักเสบ ลดการเกิดตอกระจก 
(ธาดา สืบหลินวงศ และนวลทิพย กมลวารินทร, 
2542; สมทรง เลขะกุล, 2543; Nicolle et al., 2003; 
Genkinger et al., 2004; Christen et al., 2005; 
Wannamethee et al., 2006) จากการวิจัยพบวาใบ
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สรุปและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบวาใบบัวบกมีสาร 

ประกอบฟโนลิกสและวิตามินซีเปนองคประกอบ 
และมีคุณสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระอยางสูง จะ
เห็นไดจากถามีสารประกอบฟโนลิกสและวิตามินซี
สูง ก็มีคาความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระ
สูง และถามีสารประกอบฟโนลิกสและวิตามินซีต่ําก็
มีคาความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระตํ่า
ร ว ม ด ว ย  นอก จ า กนี้ ยั ง พบ ว า ใ บ บั ว บก ท่ี มี
สารประกอบฟโนลิกสสูงก็มีคาวิตามินซีสูง ในทาง
กลับกันถามีสารประกอบฟโนลิกสต่ําก็มีคาวิตามินซี
ต่ํารวมดวย และพบวาใบบัวบกท่ีมาจากแหลงท่ี
ตางกันมีสารประกอบฟโนลิกส วิตามินซี และ
ความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระไมเทากัน
ตั้งแตแตกตางกันเพียงเล็กนอยจนอาจเปนเทาตัว 
นอกจากนี้ความสดใหมการเก็บรักษาของใบบัวบกมี
ผลตอสารประกอบฟโนลิกส วิตามินซี และ
ความสามารถรวมในการตานอนุมูลอิสระ  

บัวบกเปนพืชสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติเปนสาร
ตานอนุมูลอิสระซ่ึงเปนประโยชนตอรางกาย มี
สรรพคุณเปนยาดีจากโบราณเปนท่ีรูจักกันมากมาย
จากอดีตจนปจจุบัน จากหมอชาวบานหรือแพทย
แผนโบราณของไทย เนื่องจากบัวบกมีคุณประโยชน
นานาประการตอรางกายจึงนําบัวบกมาบริโภคเปน
อาหาร เคร่ืองดื่ม หรือยาสมุนไพร จะเห็นไดวาใบ
บัวบกมีคุณสมบัติ เปนสารตานอนุ มูลอิสระ  มี
สารประกอบฟโนลิกส และวิตามินซีท่ีสูงเพียงพอ
ตอความตองการของร างกาย  ดังนั้น เ พ่ือ เปน
ประโยชนทางดานโภชนาการจึงควรท่ีจะบริโภค
บัวบกเพื่อสุขภาพท่ีดีของรางกาย นอกจากบัวบก
แลวควร ท่ีจะบริ โภคผัก  ผลไมและสมุนไพร
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