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บทคัดย่อ
ดอกกระเจียวแดงสำยพันธุ์ที่บริโภคจัดเป็นพืชอยู่ในวงศ์เดียวกับขิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ
งำนวิจัยครั้งนี้ทำกำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของดอกกระเจียวแดงซึ่งแยกออกเป็น 3 ส่วนคือ กำบรองดอกสี
แดง กำบรองดอกสีเขียว และเหง้ำ โดยใช้สำรสกัด 3 ชนิด คือ น้ำ เมทำนอล อะซีโตน วัตถุประสงค์งำนวิจัยเพื่อ
ทดสอบฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระในสภำวะก่อนและหลังกำรเลียนแบบกระบวนกำรย่อยอำหำรเปรียบเทียบกับขิงและ
วิ ต ำมิ น อี ผลกำรศึ ก ษำพบว่ ำ กำรสกั ด ดอกกระเจี ย วส่ ว นกำบรองดอกสี แ ดงด้ ว ยน้ ำและเมทำนอลท ำให้ ไ ด้
สำรประกอบฟีนอลิกปริมำณมำกที่สุด สำรสกัดจำกกำบรองดอกสีแดงและสีเขียวมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระชนิด ABTS
ดีที่สุด หลังผ่ำนกำรเลียนแบบกระบวนกำรย่อยอำหำรพบว่ำ สำรสกัดจำกกำบรองดอกสีแดงและสีเขียวออกฤทธิ์
ต้ำนสำรอนุมูลอิสระชนิด hydroxyl radical และทำหน้ำที่เป็น Fe2+–chelating agent ได้ดีที่สุด สำรสกัดดอก
กระเจียวแดงมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับขิง

ABSTRACT
Edible cultivar of Curcuma sessilis Gageis in the same family with ginger which has
antioxidant activities. The plant was divided into 3 parts: red flower, green flower, and rhizome.
All samples were extracted with either water, methanol, or acetone. The objective of this study
was to investigate antioxidant activities before and after simulated digestion of the samples
compared to ginger and vitamin E. Results showed that the red flower extracted with water or
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methanol contained highest amount of phenolic compounds. The red and the green flower
extracts were good sources of ABTS antioxidant activity. After in vitro simulated digestion, the
red and the green flowers were good sources of antioxidants against hydroxyl radical and Fe2+–
chelating agents. In summary, Curcuma sessilis Gage has antioxidant activities similar to that of
ginger.
คาสาคัญ: กระเจียว เหง้ำ ต้ำนอนุมูลอิสระ เลียนแบบกำรย่อยอำหำร สกัด
Keywords: Curcuma sessilis Gage, Rhizome, Antioxidant, Simulated digestion, Extraction

1. บทนา
เมแทบอลิ ซึ ม ในร่ำงกำยมนุ ษ ย์มี ป ฏิ กิริย ำที่
ก่อให้เกิดสำรอนุมูลอิสระ (free radicals) ซึ่งเป็นสิ่งที่
ร่ ำ งกำยสร้ ำ งขึ้ น เพื่ อ ปกป้ อ งเซลล์ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ควำม
เสียหำย อย่ำงไรก็ตำม กำรบริโภคอำหำรที่มีสำรอนุมูล
อิสระเกิดขึ้นในระหว่ำงกำรปรุงอำหำรหรือกระบวนกำร
แปรรูปอำหำร อำจทำให้ ร่ำงกำยมีปริมำณสำรอนุมูล
อิสระมำกเกินควำมสมดุล ส่งผลต่ อกำรดำเนินลุกลำม
ของโรค ห ลำยชนิ ด เช่ น โรคห ลอด เลื อ ดหั วใจ
โรคเบำหวำน หรื อ อำกำรทำงจิ ต เวชและระบบ
ประสำท (Tohma et al., 2016)
สำรต้ำนอนุมูลอิสระพบในพืชเกือบทุกชนิด
เนื่ อ งจำกเป็ น secondary metabolite ของพื ช สำร
ต้ำนอนุมูลอิสระมีจำนวนมำกจำแนกเป็นหลำยประเภท
เช่ น แคโรที น อยด์ อั ล คำลอยด์ ฟี น อลิ ก เป็ น ต้ น
สำรประกอบกลุ่ ม ฟี น อลิ กในพื ชแต่ ล ะชนิ ดมี ป ริ มำณ
แตกต่ ำ งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ สำยพั น ธุ์ ข องพื ช และปั จ จั ย ใน
ระหว่ำงกำรปลูกพืช เช่น อุณ หภูมิ สภำพแวดล้อม มี
รำยงำนวิ จั ย แสดงว่ ำ พื ช ที่ มี ก ำรเจริ ญ เติ บ โตในช่ ว ง
อุณหภูมิสูง ส่งผลให้มีปริมำณฟีนอลิก เพิ่มขึ้นจำกเดิม
(Pukalskiene et al., 2015) ประเทศไทยมีพืชท้องถิ่น
ที่มีคุณค่ำทำงพฤกษเคมี จำนวนมำก งำนวิจัยหลำยชิ้น
ศึกษำวิธีกำรสกัดสำรต้ำนอนุมูลอิสระและทดสอบฤทธิ์
ด้วยวิธีที่ แ ตกต่ ำงกั น ซึ่ง ส่ วนใหญ่ เป็ น กำรทดสอบใน

หลอดทดลองเพื่ อ เลี ย นแบบปฏิ กิ ริ ย ำออกซิ เดชั น ใน
ร่ ำ งกำยมนุ ษ ย์ โดยจ ำแนกวิ ธี วิ เครำะห์ ต่ ำ ง ๆ ตำม
หลั ก กำรให้ โปรตอน หรื อ อิ เล็ ก ตรอนของสำรต้ ำ น
อนุมูลอิสระ
กระเจียวเป็นพืชไม้ล้มลุกมีลำต้นใต้ดนิ เป็นพืช
ที่ อ อกดอกในฤดู ฝ น ส่ ว นที่ ท ำหน้ ำ ที่ ส ะสมอำหำร
เรี ย กว่ ำ เหง้ ำ หรื อ หั ว มี ด อกที่ ย อดของล ำต้ น เที ย ม
ลักษณะเป็นช่อดอกแน่นเรียงซ้อนกันเป็นแถว (รัฐศักดิ์,
2 5 53) ก ร ะ เจี ย ว จั ด อ ยู่ ใน ว งศ์ Zingiberaceae
เช่นเดียวกับ ขิง ข่ำ ขมิ้นชัน ว่ำนมหำเมฆ ว่ำนชักมดลูก
มีสำระสำคัญ คือ เคอร์คูมิน (Curcumin) ซึ่งมีฤทธิ์ต้ำน
อนุ มู ล อิ สระและงำนวิจั ยบำงชิ้ น แสดงผลกำรท ำงำน
คล้ำยวิตำมินซีและวิตำมิ นอี มีฤทธิ์ป้องกันกำรอักเสบ
มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มกำร apoptosis ของเซลล์ตับที่ผิดปกติ
ท ำให้ ช่ ว ยลดกำรอั ก เสบในเซลล์ ตั บ (Krup et al.,
2013) ดอกกระเจียวพบในหลำยประเทศมีมำกกว่ำ 60
ชนิด ประเทศไทยพบมำกกว่ำ 34 ชนิด แบ่งเป็นสอง
กลุ่มใหญ่ คือ 1. ดอกกระเจียวสำยพันธุ์ไม้ประดับ สำย
พันธุ์ที่พบมำก คือ ปทุมมำ (Curcuma alismatifolia
Gagnep.) หรื อ เรี ย กว่ ำ สยำมทิ ว ลิ ป แดง (red Siam
tulip) พบมำกที่ อุ ท ยำนแห่ งชำติ ป่ ำ หิ น งำม จั งหวั ด
ชัยภูมิ ชำวสวนปลูกเป็ นพื ชเศรษฐกิจเพื่อกำรส่งออก
จ ำหน่ ำ ยต่ ำ งประเทศในรู ป แบบของดอกไม้ ป ระดั บ
2. ดอกกระเจียวสำยพันธุ์ที่บริโภคเป็นอำหำร พบในป่ำ
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เขตร้อนชื้ น ซึ่ง ในประเทศไทยพบสำยพั นธุ์ กระเจีย ว
แดง (Curcuma sessilis Gage.) มำกที่ สุ ด ลั ก ษณะ
กำรปรุงอำหำรมีกำรนำดอกอ่อนและหน่ออ่อนมำต้ม
กับ กะทิห รือ ลวกจนกระทั่ งดอกนุ่ ม บริโภคพร้อมกั บ
น้ำพริก ลำบ หรื อใส่ในแกงเผ็ด ผัดผักต่ำง ๆ พบกำร
บริโภคดอกกระเจียวปริมำณมำกในภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ของดอกกระเจียวสำย
พันธุ์กระเจียวแดงมี จำนวนน้อย เช่น Wongwattanasathien (2010) รำยงำนว่ำในพื ชกระเจียวแดงอำจมี
สำรประกอบฟินอลิกเป็นองค์ประกอบอย่ำงน้อยที่สุด 1
ชนิด และอำจจะเป็นสำรในกลุ่ม sesquiterpenes เช่น
curcumin ซึ่งพบมำกในเหง้ำขมิ้นชัน หรืออำจจะเป็น
สำร Zedoarol ซึ่ ง พบมำกในว่ ำ นมหำเมฆ ค ำถำม
งำนวิจัยครั้งนี้คือควรใช้สำรละลำยชนิดใดจึงจะได้สำร
สกัดที่มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระสูง ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ
ของดอกกระเจี ย วแดงอยู่ ใ นกลุ่ ม ใด และหลั ง ผ่ ำ น
กระบวนกำรเลียนแบบกำรย่อยอำหำรของมนุษย์ ฤทธิ์
ต้ำนอนุมูลอิสระของดอกกระเจียวแดงยัง อยู่ในระดับ
เดิม หรือ ไม่ งำนวิจ ัย ครั ้งนี ้ท ำกำรแบ่งส่ว นของดอก
กระเจียวเป็นสำมส่วนตำมลักษณะปรำกฏ ได้แก่ กำบ
รองดอก (สีแดง) กำบรองดอกอ่อน (สีเขียว) และ เหง้ำ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บฤทธิ์ ต้ ำ นอนุ มู ล
อิสระของดอกกระเจียวส่วนต่ำง ๆ ก่อนและหลังกำร
เลี ย นแบบกระบวนกำรย่ อ ยอำหำร เปรี ย บเที ย บ
ผลกำรวิ จั ย กั บ ขิ งผงซึ่ งเป็ น พื ช วงศ์ เดี ย วกั น และใช้
วิตำมินอี (α - tocopherol) เป็น positive control
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เกี ่ย วกับ ดอกกระเจีย วและทำงำนร่ว มกับ เจ้ำ หน้ำ ที่
อุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ขิงผง
ผลิ ต โดยโรงพยำบำลบำงกระทุ่ ม จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก
บรรจุ ในแคปซูล Lot number: GIC 020258 ส ำหรับ
เอนไซม์และสำรเคมีทุกชนิดที่ใช้ในงำนวิจัยครั้งนี้เป็ น
ชนิดสำหรับกำรวิเครำะห์ทำงเคมีซื้อจำกบริษัท Sigma
Chemical Co. (St. Louise, MO.)
2.2 การเตรียมตัวอย่างพืชกระเจียวแดง
แยกพืชกระเจียวเป็น 3 ส่วน คือ 1. กำบรอง
ดอกสีแดง 2. กำบรองดอกอ่อน (สีเขียว) และ 3. เหง้ำ
ล้ำงสะอำดและหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปอบแห้งด้วยตู้อบ
ลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศำเซลเซียส สุ่มตัวอย่ำงทุก ๆ
ชั่วโมง จนกว่ำค่ำควำมชื้นสุดท้ำยเท่ำกับ 12 เปอร์เซ็นต์
น ำตั วอย่ ำงที่ อ บแห้ งแล้ วมำบดเป็ น ผงด้ วยเครื่อ งปั่ น
ผสม จนสำมำรถร่ อ นผ่ ำ นตะแกรงขนำด 80 เมช
(sieve mesh) บรรจุตัวอย่ำงผงในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ที่
สภำวะสุญญำกำศ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส
จนกว่ำจะนำไปใช้ในกำรทดสอบขั้นต่อไป
2.3 การสกัดสารออกฤทธิ์
นำผงของพืชกระเจียวทั้งสำมส่วน ขิงผง และ
วิตำมิน อี มำสกัดด้ วยตั วท ำละลำย 3 ชนิ ด ที่มีล ำดั บ
สภำพขั้ ว ต่ ำและสู ง แตกต่ ำ งกั น ชั ด เจนเพื่ อ สกั ด
สำรสำคัญ ได้มำกที่สุด ได้ แก่ เมทำนอล น้ ำ อะซิโตน
โดยผสมตั ว อย่ ำ ง 1 ส่ ว น ต่ อ สำรสกั ด 2 ส่ ว น (w/v)
เขย่ำในอ่ำงน้ำควบคุมอุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 24 ชั่วโมง นำสำรสกัดที่ได้ไประเหยตัวทำละลำย
ออกด้วยเครื่อง rotary vacuum evaporator จำกนั้น
นำสำรสกัดที่ได้ไปอบแห้งในตู้ อบลมร้อนอุณหภูมิ 60
2. วิธีการดาเนินการวิจัย
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 30 นำทีเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -20
2.1 วัตถุดิบ
องศำเซลเซี ย ส จนกว่ำ จะน ำไปใช้ ในกำรทดสอบขั้ น
ดอกกระเจียวแดงสำยพันธุ์รับประทำนจำก ต่อไป
เขตพื้ น ที่ ป่ ำ ในเขตอุ ท ยำนแห่ ง ชำติ ทุ่ ง แสลงหลวง
จั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก ซื้ อ จำกพ่อ ค้ำ ที ่ม ีค วำมเชี ่ย วชำญ
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2.4 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟินอลิกในสาร
สกัด
ท ำกำรวิ เครำะห์ ส ำรประกอบฟี น อลิ ก จำก
ส่วนต่ำง ๆ ของพืชกระเจียวขิงผง และวิตำมินอี โดยใช้
คุ ณ สมบั ติ reducing property ของสำรประกอบ
ฟีนอลิกในตัวอย่ำงในกำรรีดิวซ์สำรประกอบใน FolinCiocalteu reagent นำสำรสกัดปริมำตร 23 มิลลิลิตร
เติ ม ส ำร Folin-Ciocalteu reagent ป ริ ม ำต ร 0.5
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 5 นำทีแล้วเติมสำรละลำย Na2CO3
ควำมเข้มข้น 2% ปริมำตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ำกัน
อย่ำงดี ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลำ 30 นำที ประเมินค่ำ
กำรดู ด กลื น แสงด้ ว ยเครื่ อ ง spectrophotometer ที่
ควำมยำวคลื่ น 760 นำโนเมตร รำยงำนปริ ม ำณ
สำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในหน่วยของ Gallic Acid
Equivalent (GAE) มี ห น่ ว ยเป็ น มิ ล ลิ ก รั ม ของกรด
แกลลิกต่อน้ำหนักแห้ง 1 กรัมของตัวอย่ำง (Tohma et
al., 2016)
2.5 การวิ เคราะห์ ป ริ ม าณสารฟลาโวนอยด์ ในสาร
สกัด
น ำตั ว อย่ ำ ง 1 กรั ม ผสมในน้ ำกลั่ น ปรั บ
ปริมำตร 5 มิลลิลิตร แล้วผสมกับ NaNO2 ควำมเข้มข้น
5% ปริ ม ำตร 0.3 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ ำ ให้ เ ข้ ำ กั น เติ ม
สำรละลำย AlCl3 ควำมเข้ ม ข้ น 0.1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ
มิลลิลิตร ปริมำตร 5 มิลลิลิตร เขย่ำให้เข้ำกันและตั้งไว้
เป็นเวลำ 6 นำที เติมสำรละลำย NaOH ควำมเข้มข้น
1 โมลำร์ (mol/L) ใช้ปริมำตร 2 มิลลิลิตร จำกนั้นปรับ
ปริ ม ำตรเป็ น 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ ำ ให้ เ ข้ ำ กั น น ำไป
ประเมิน ค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 510 nm
รำยงำนปริมำณสำรฟลำโวนอยด์ทั้งหมดในหน่วยของ
มิ ล ลิ ก รัม ของ Catechin ต่ อ น้ ำหนั ก แห้ ง 1 กรั ม ของ
ตัวอย่ำง (Zhishen et al., 1999)
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2.6 การทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มู ล อิ ส ระของสารสกั ด
ด้วยวิธีแตกต่างกัน
วิ ธี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ฤ ท ธิ์ ต้ ำ น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ
(antioxidant activity) มี ห ลำยวิ ธี ซึ่ ง มี ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย
แตกต่ ำ งกั น ในกำรทดลองนี้ เลื อ กใช้ ห ลำยวิ ธี โดย
จัดแบ่งตำมลักษณะปฏิกิริยำที่มีกำรให้อิเล็กตรอน เช่น
2,2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfo
nic acid (ABTS), Ferric reducing antioxidant
power (FRAP), 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl
(DPPH) หรือตำมลักษณะกลไกกำรทำงำนในกำรเป็น
สำรรี ดิ ว ซ์ ส ำรอนุ มู ล อิ ส ระ เช่ น reducing power,
FRAP หรือ วิธีที่ สะท้ อนปริม ำณสำรอนุมู ลอิส ระด้ วย
กำรวิเครำะห์ ป ริมำณสำรอนุ มูล อิสระที่ สร้ำงขึ้น เช่ น
hydroxyl radical, Fe2+ -chelating activity (Huang
et al., 2005; Prior et al., 2005)
2.6.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี
ABTS นำสำรละลำย ABTS ท ำปฏิ กิ ริยำกั บ สำรสกั ด
จำกตัวอย่ำงทั้งหมด ตั้งทิ้งไว้ให้ทำปฏิกิริยำซึ่งจะทำให้สี
จำงลง น ำไปประเมิ น ค่ ำ กำรดู ด กลื น แสงที่ ค วำมยำว
คลื่น 734 นำโนเมตร โดยใช้ Trolox เป็นสำรมำตรฐำน
ใน ก ำ ร เป รี ย บ เที ย บ ค ำ น ว ณ ป ริ ม ำ ณ Trolox
equivalent antioxidant capacity จ ำ ก ก ร ำ ฟ
มำตรฐำนที่แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มข้นของ
สำรสกัดกับค่ำกำรดูดกลืนแสง (absorbance, A) ของ
Trolox น ำค่ ำ ที่ ไ ด้ ไ ปค ำนวณหำ % inhibition ดั ง
สมกำร
% Inhibition = [(A734 control – A 734 test sample) / A 734 control] x 100

2.6.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี
DPPH น ำตั ว อย่ ำ งปริ ม ำตร 1.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร ผสมกั บ
แอลกอฮอล์ 1.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และสำรละลำย DPPH
ควำมเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมำตร 0.375
มิลลิลิตร ตั้งในที่มืดเป็นเวลำ 60 นำที และประเมินค่ำ
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กำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 517 นำโนเมตร (Li et
al., 2012)
2.6.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี
FRAP เตรียมสำรละลำย acetate buffer ที่มีส่วนผสม
ข อ ง C2H3NaO2·3H2O 3.1 ก รั ม ผ ส ม C2H4O2 16
มิ ลลิ ลิ ตร ป รั บ pH 3.6 เรี ย กว่ ำ stock solution
เต รี ย ม TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazine) ค ว ำ ม
เข้มข้น 10 มิ ลลิโมลำร์ (mM) ในสำรละลำยผสมของ
กรด HCl 40 มิลลิโมลำร์ และ FeCl3·6H2O 20 มิลลิโมลำร์ เรี ย กว่ ำ สำรละลำย TPTZ ท ำกำรเตรี ย ม
สำรละลำย FRAP ด้ วยกำรผสมสำรละลำย acetate
buffer 25 มิ ลลิ ลิ ต ร แล ะส ำรล ะลำย TPTZ 2.5
มิลลิลิตร และ FeCl3·6H2O 2.5 มิลลิลิตร บ่มในอ่ำงน้ำ
ควบคุมอุณหภูมิจนกระทั่งได้ 37 องศำเซลเซียส นำสำร
สกั ด ของตั ว อย่ ำ งปริ ม ำตร 150 ไมโครลิ ต ร (µL) ท ำ
ป ฏิ กิ ริ ย ำกั บ ส ำร ล ะล ำย FRAP ป ริ ม ำต ร 2850
ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลำ 30 นำที เพื่อให้ทำ
ปฏิกิริยำในกำรเปลี่ยนเป็นสำร [Fe(II)(TPTZ)2]2+ ซึ่งมี
ควำมสำมำรถในกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 593
นำโนเมตร โดยใช้ Trolox เป็ น สำรมำตรฐำนในกำร
เปรี ย บเที ย บค ำนวณปริ ม ำณ Relative antioxidant
activity (Thaipong et al., 2006)
2.6.4 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี
reducing power นำสำรละลำยตัวอย่ำงปริมำตร 1
มิ ล ลิ ลิ ต รผสมกั บ สำรละลำยบั ฟ เฟอร์ฟ อสเฟตควำม
เข้ ม ข้ น 0.2 โมลำร์ pH 6.6 ปริ ม ำตร 2.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร
และผสมกั บ สำรละลำย potassium ferricyanide
ควำมเข้ม ข้น 10 มิลลิก รัม ต่อมิลลิ ลิตร ใช้ปริมำตร 2
มิลลิลิ ตร นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 20 นำที จำกนั้ นเติมสำร trichloroacetic acid
ควำมเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใช้ปริมำตร 2.5
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ำกันแล้วนำไปปั่นเหวี่ยงที่ 2000 x g
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เป็นเวลำ 10 นำที นำสำรละลำยส่วนใส ปริมำตร 2.5
มิลลิลิตรผสมกับน้ำกลั่น 2.5 มิลลิลิตร และสำรละลำย
FeCl3 ควำมเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ใช้ปริมำตร
0.5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลำ 10 นำที นำไปประเมิน
ค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 700 นำโนเมตร (Li
et al., 2012)
2.6.5 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี
Fe2+ -chelating activity น ำตั ว อย่ ำ งปริ ม ำตร 1
มิ ล ลิ ลิ ต รผสมกั บ เอทำนอล 3.7 มิ ล ลิ ลิ ต ร และ
สำรละลำย FeCl2 ควำมเข้ ม ข้ น 2 มิ ล ลิ โ มลำร์ ใช้
ปริ ม ำตร 0.1 มิ ล ลิ ลิ ต ร จำกนั้ น เติ ม สำรละลำย
ferrozine ควำมเข้มข้น 5 มิลลิโมลำร์ ใช้ปริมำตร 0.2
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 10 นำที แล้วน ำไปประเมิน ค่ำกำร
ดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 562 นำโนเมตร (Li et al.,
2012)
2.6.6 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิธี
hydroxyl scavenging activity ทดสอบฤทธิ์ ต้ ำ น
สำรอนุ มู ลอิ ส ระชนิ ด hydroxyl โดยใช้ ป ฏิ กิ ริ ย ำ
Fenton ที่มีกำรเติมสำร FeSO4 ควำมเข้มข้น 10 มิลลิโมลำร์ใช้ปริมำตร 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับสำร ethylene
diamine tetra acetic acid ควำมเข้ ม ข้ น 10 มิ ล ลิ
โมลำร์ และผสมสำร 2-deoxyribose ควำมเข้มข้น 10
มิ ล ลิ โ มลำร์ ใช้ ป ริ ม ำตร 0.1 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยเติ ม ใน
บั ฟ เฟอร์ ฟ อสเฟตควำมเข้ ม ข้ น 0.1 โมลำร์ pH 7.4
หลังจำกนั้นเติมสำรอนุมูลอิสระ H2O2 ควำมเข้มข้น 10
มิ ล ลิ โ มลำร์ ใช้ ป ริ ม ำตร 0.1 มิ ล ลิ ลิ ต ร น ำไปบ่ ม ที่
อุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 4 ชั่วโมง จำกนั้น
เติ ม ส ำ ร 2.8% trichloroacetic acid แ ล ะ 1%
thiobarbituric acid อย่ ำงละ 0.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร ตั้ งไว้ ใน
อ่ ำ งน้ ำควบคุ ม อุ ณ หภู มิ เ ป็ น เวลำ 10 นำที น ำไป
ประเมินค่ำกำรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 532 นำโนเมตร (Je et al., 2009)

งานวิจัย

วำรสำรวิทยำศำสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4

2.7 การเลี ย นแบบกระบวนการย่ อ ยในกระเพาะ
อาหารและลาไส้เล็ก
น ำตั ว อย่ ำ งผงแห้ ง 1 กรั ม เติ ม Saline
solution 1 มิ ล ลิ ลิ ต ร ปรั บ pH 2.0 ด้ ว ยกรด HCl
ควำมเข้มข้น 1 โมลำร์ เติมเอนไซม์ pepsin 4 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร เขย่ำให้เข้ำกันในอ่ำงน้ำควบคุมอุณ หภูมิ
37 องศำเซลเซี ย ส ควำมเร็ว 85 รอบต่ อ นำที (rpm)
เป็นเวลำ 1 ชั่วโมง หยุดปฏิกิริยำด้วยกำรวำงบนน้ำแข็ง
ทันที จำกนั้นทำกำรปรับ pH 6.0 ด้วย NaHCO3 ควำม
เข้มข้น 1 โมลำร์ เติมกรดน้ำดี (bile acid) 3มิลลิลิตร
เขย่ำกลับไป-มำ หลำย ๆ ครั้ง เติมเอนไซม์pancreatin
และ lipase อย่ ำ งละ 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ ำ กลั บ ไป-มำ
หลำย ๆ ครั้ ง ปรั บ pH 6.8 วำงในอ่ ำ งน้ ำควบคุ ม
อุณหภูมิ 37 องศำเซลเซียส ควำมเร็ว 85 รอบต่อนำที
เป็ นเวลำ 2 ชั่ ว โมง (Serventi et al., 2013) หยุ ด
ปฏิกิริยำโดยวำงบนน้ำแข็งทันที นำสำรละลำยไปปั่น
เหวี่ ย ง (centrifugation) ควำมเร็ ว รอบ 30,00045,000 x g อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส นำน 15 นำที
นำสำรละลำยส่วนใสไปวิเครำะห์ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอสิระ
วิธีต่ำง ๆ ดังข้อ 2.6
2.8 การวิเคราะห์สถิติ
ผลกำรวิเครำะห์ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของทุก
ตัวอย่ำงแสดงด้วยค่ำเฉลี่ย mean ± standard error
of mean (SEM) และน ำไปวิ เครำะห์ ท ำงสถิ ติ ด้ วยวิ ธี
ANOVA เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำง
กลุ่ มกำรทดลองด้ ว ย Least Significant Difference
(LSD) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95%
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โดยผลกำรวิเครำะห์เป็นกำรแสดงว่ำสำรตัวอย่ำงนั้นมี
ประสิทธิภำพในกำรให้ อิเล็กตรอนต่อสำรอนุมูลอิสระ
มำกน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ชนิดของสำรละลำยที่ใช้สกัดมี
ควำมสำคัญต่อผลลัพธ์ปริมำณของสำรออกฤทธิ์ ผลกำร
ทดลองกำรสกั ด วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยตั ว ท ำละลำย 3 ชนิ ด
(ตำรำงที่ 1) พบว่ำ น้ำและเมทำนอลสำมำรถสกัดสำร
ฟีนอลิกจำกดอกกระเจียวกำบรองดอกสีแดงใกล้เคียงกัน
และมี ปริมำณมำกกว่ ำ 2 เท่ ำของกำบรองดอกสี เขีย ว
ทั้งนี้ กำรสกัดกำบรองดอกสีแดงด้วยเมทำนอลทำให้มี
สำรฟีนอลิกปริมำณใกล้เคียงกับ สำรฟีนอลิกที่พบในขิง
ผง ในขณะที่ เหง้ ำ ของดอกกระเจี ย วสกั ด ด้ ว ยตั ว ท ำ
ละลำยทั้งสำมชนิดมีปริมำณฟีนอลิกน้อยที่สุด งำนวิจัย
ของ Ismail และคณะ (2012) แสดงว่ำกำรสกัดขิงด้วย
สำรละลำยผสมของน้ำและเอทิลแอลกอฮอล์อย่ำงละ
50% ท ำให้ มี ส ำรฟี น อลิ ก รวมปริ ม ำณสู ง ที ่ส ุด เมื ่อ
เป รีย บ เทีย บ กับ สำรละลำยชนิด อื ่น เนื ่อ งจำก
สำรละลำยน้ำผสมเอทำนอลลมีค่ำคงที่กำรเป็นขั้วของ
ไดอิเล็กตริก (dielectric constant) สูง ทำให้สำมำรถ
สกัดสำรฟีนอลิกจำกเซลล์พืชได้ปริมำณมำก
ฟลำโวนอยด์เป็นสำรรงควัตถุที่มีหลำยสี เช่น
สีแดง สีเหลือง สีม่วง ทำหน้ำที่ดึงดูดแมลงให้ผสมเกสร
ของพืช ฟลำโวนอยด์เป็นสำรออกฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ
จึ งมี กำรน ำมำใช้ เป็ น ส่ วนผสมอำหำรเพื่ อ กำรบริ โภค
และมีกำรนำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์หลำยรูปแบบ
(Tohma et al., 2016) ผลกำรทดลองในตำรำงที่ 1
แสดงว่ ำน้ ำเป็ น ตั วท ำละลำยที่ ดี ในกำรสกั ด สำรกลุ่ ม
ฟลำโวนอยด์ของดอกกระเจียวส่วนกำบรองดอกสีแดง
กำบรองดอกสี เ ขี ย ว และขิ ง ผง ในขณ ะที่ ก ำรใช้
3. ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
สำรละลำยอะซิโตนเป็นตัวทำละลำยจะได้ ปริมำณสำร
3.1 ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์
กลุ่มฟลำโว-นอยด์จำกเหง้ำของดอกกระเจียวมำกที่สุด
ก ำ ร วิ เค ร ำ ะ ห์ ป ริ ม ำ ณ ส ำ ร ป ร ะ ก อ บ (p < 0.05)
ฟี น อลิ กรวมทั้ งหมด (total phenolic compounds)

850
ตารางที่ 1
ตัวอย่าง
กำบสีแดง
กำบสีเขียว
เหง้ำ
ขิง
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ปริมำณสำรฟีนอลิกและฟลำโวนอยด์ของสำรสกัด
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด
(มิลลิกรัมกรดแกลลิก (GAE)
ต่อน้าหนักตัวอย่าง 1 กรัม)
น้า
อะซิโตน
เมทานอล
a
b
130.5± 26.1
41.8± 0.4
115.3± 16.0a
61.1± 10.0bc 40.4± 1.3b 65.4± 13.6 b
46.7± 6.9 c
46.4± 6.8b
46.2± 7.6c
83.8± 10.6b
71.4± 9.1a
115.5± 6.7a

ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด
(มิลลิกรัม Catechin ต่อน้าหนักตัวอย่าง 1 กรัม)
น้า
603.3± 47.1a
591.7± 16.5a
493.3± 61.2b
586.7± 23.6a

อะซิโตน
593.3± 61.3a
436.7± 0.0b
613.3± 32.9a
535.0 ±49.5ab

เมทานอล
386.6± 23.6c
435.0± 49.5b
436.6± 0.0b
520.0± 23.6a

ตัวเลขแสดงค่ำเฉลี่ย±SEM ตัวอักษรa,b,c ที่แตกต่ำงกันในแต่ละแถวของสำรฟีนอกลิก หรือ ฟลำโวนอยด์ แสดงควำมแตกต่ำงทำงสถิติที่ p <0.05

3.2 ABTS
วิธีป ระเมิ นฤทธิ์ต้ำนอนุมู ลอิส ระแบ่งเป็ น 2
ลักษณะใหญ่ คือ กำรให้ไฮโดรเจนอะตอมและ กำรให้
อิ เ ล็ ก ตรอน วิ ธี วิ เ ครำะห์ ABTS และ DPPH เป็ น
หลั ก กำรให้ ไ ฮโดรเจนอะตอมและอิ เล็ ก ตรอน ซึ่ ง มี
งำนวิจัยอื่นที่ทดสอบฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระจำกหน่อไม้
ชนิด Asparagus พบว่ำวิธีวิเครำะห์ ABTS และ DPPH
ให้ผลกำรทดลองเป็นไปทิ ศทำงเดี ยวกัน (Sun et al.,
2005) งำนวิจัยครั้งนี้ พบว่ำ ตัวอย่ำงทั้ งหมดทั้ งที่ เป็ น
วัตถุดิบก่อนและหลังผ่ำนกำรเลียนแบบกระบวนกำร
ย่อยอำหำร เมื่อวิเครำะห์ด้วยวิธี ABTS ให้ผลกำรออก
ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระสูงกว่ำวิธีวิเครำะห์ DPPH (ตำรำง
ที่ 2 และ 3) แสดงว่ำสำรออกฤทธิ์ในตัวอย่ำงทั้งหมดมี
กำรออกฤทธิ์จำเพำะเจำะจงต่อสำร ABTS ได้ดี ทั้งที่อยู่
ในสิ่ งแวดล้ อ มเป็ น กรด pH 1.5 เลี ย นแบบกระเพำะ
อำหำร และ pH 6.5 เลี ย นแบบล ำไส้ เล็ ก จึ งมี ค วำม
น่ำเชื่อถือว่ำสำรสกัดจำกดอกกระเจียวสำมำรถใช้เป็น
แหล่งอำหำรที่มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ
กำรสกัดดอกกระเจียวส่วนกำบรองดอกสีแดง
และสีเขียว รวมถึงขิงผงด้วยสำรละลำยเมทำนอล หรือ
น้ำ (ตำรำงที่ 2) ทำให้มีสำรสกัดที่ออกฤทธิ์ต้ำนอนุมูล
อิ ส ร ะ ช นิ ด ที่ เกิ ด จ ำก ป ฏิ กิ ริ ย ำ ข อ งส ำร ABTS
ได้ ใกล้ เคี ย งกั น ส ำหรั บ เหง้ำของดอกกระเจี ย ว และ

วิตำมินอี ควรใช้สำรอะซิโตนเป็นตัวทำละลำยเพื่อได้
สำรออกฤทธิ์ที่ต้ำนอนุมูลอิสระจำกปฏิกิริยำ ABTS ได้
ดีที่สุด แนวโน้มดังกล่ำวยังคงเดิมเมื่อผ่ำนกระบวนกำร
เลียนแบบกำรย่อยอำหำร ถึงแม้ว่ำปริมำณกำรออกฤทธิ์
จะลดลงอย่ำงมำกโดยพบว่ำตัวอย่ำงทั้งหมดมีฤทธิ์ต้ำน
ABTS ลดลง 85-95 % เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่ำงสด
ที่ผ่ำนกำรอบแห้งแสดงว่ำสำรสำคัญจำกตัวอย่ำงอำหำร
ที่ยังเหลืออยู่ในสภำวะเลียนแบบลำไส้เล็กมีฤทธิ์ต้ำน
อนุมูลอิสระที่จำเพำะกับปฏิกิริยำของสำร ABTS
3.3 DPPH
วิธ ี DPPH เป็น กำรประเมิน ควำมสำมำรถ
ของสำรออกฤทธิ์ในอำหำรต่อกำรให้ไฮโดรเจนอะตอม
หรือ อิเ ล็ก ตรอนแก่อ นุ มู ล อิ ส ระของ DPPH ท ำให้
เปลี่ยนเป็นรูปแบบของ DPPH-H ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ไม่
เป็นสำรอนุมูลอิสระ สำรอนุมูลอิสระ DPPH เป็นกลุ่ม
สำรอิ น ทรี ย์ ที่ มี ควำมคงตั ว (stable organic free
radical) ในขณะที่เมทำนอลสำมำรถละลำยสำรอินทรีย์
ได้ดี ดังนั้น กำรใช้เมทำนอลเป็นตัวทำละลำยสกัดดอก
กระเจียวส่วนกำบรองดอกสีแดงทำให้ได้สำรออกฤทธิ์ที่
มีควำมสำมำรถต้ำนสำรอนุมูลอิสระกลุ่ม DPPH ได้ดี
ที่สุด (ตำรำงที่ 3) สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ Do et
al. (2014) ใช้ตัวทำละลำยอินทรีย์สกัดสำรจำกพืชชนิด
Limnophila aromatic (Lamk.) Merr. ได้ ผ ล ฤ ท ธิ์

งานวิจัย

วำรสำรวิทยำศำสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4

ต้ ำนอนุ มู ล อิ ส ระได้ ดี ก ว่ำ กำรใช้ น้ ำเป็ น ตั ว ท ำละลำย
หลังจำกผ่ ำนกระบวนกำรเลี ยนแบบกำรย่อ ยอำหำร
ฤทธิ์ ต้ ำ นอนุ มู ล อิ ส ระนี้ ยั ง คงมี ร ะดั บ สู ง สุ ด อย่ ำ ง
มี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ขิ ง ผงและ
วิตำมินอี ซึ่งใช้เป็นกลุ่มควบคุมในงำนวิจัยนี้ โดยหลัง
ผ่ ำน ก ำรเลี ย น แ บ บ ก ระ บ วน ก ำ รย่ อ ย อ ำห ำ ร
ตารางที่ 2
ตัวอย่าง
กำบสีแดง
กำบสีเขียว
เหง้ำ
ขิง
วิตำมินอี
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ดอกกระเจียวส่วนกำบรองดอกสีแดงสกัดด้วยสำรเมทำ
นอลมีฤทธิ์ต้ำน DPPH ลดลง 82 % น้อยกว่ำขิงผงซึ่งมี
ฤทธิ์ลดลง 96-98 % ในทุ กตัวท ำละลำย สำหรับกำบ
รองดอกสีเขียวควรใช้สำรละลำยอะซิโตนหรือน้ำเพื่อได้
สำรออกฤทธิ์ที่เหมำะสมต่อกำรต้ำนอนุมูลอิสระกลุ่ม
DPPH

ฤทธิก์ ำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดประเมินด้วยวิธี ABTS
น้า
87.7± 0.3b
89.5± 0.7a
40.7± 1.6b
84.4 ±3.9a
10.2± 0.2c

สารสกัดสด
อะซิโตน
24.8± 0.3c
21.3± 0.1b
18.7±0.1c
73.7± 3.4b
62.8± 0.8a

เลียนแบบการย่อยอาหาร
น้า
อะซิโตน
เมทานอล
5.5± 0.0b
0.7± 0.2c
7.3± 0.9a
7.8 ±0.1a
4.1± 0.6b
5.5 ±0.5b
3.9 ±0.3b
1.6± 0.1c
6.3± 0.1a
3.1± 0.2a
1.3± 0.3b
3.7± 0.2a
0.8 ±0.1b
6.8± 1.0a
1.6 ±0.2b

เมทานอล
91.3 ±0.0a
88.1± 1.5a
64.9±1.6a
90.6± 0.2a
56.8± 0.0b

ตัวเลขแสดงค่ำเฉลี่ย±SEM มีหน่วยเป็น % inhibition
ตัวอักษร a,b,c ที่แตกต่ำงกั นในแต่ละแถวของสำรสกัด สด หรือ แต่ ละแถวของกำรเลียนแบบกำรย่อยอำหำร แสดงควำมแตกต่ ำงทำงสถิติ ที่
p <0.05

ตารางที่ 3

ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดประเมินด้วยวิธี DPPH

ตัวอย่าง
กำบสีแดง
กำบสีเขียว
เหง้ำ
ขิง
วิตำมินอี

น้า
42.2 ±0.2b
10.6 ±0.9b
17.4 ±2.0a
18.3± 1.3c
2.7 ±0.2c

สารสกัดสด
อะซิโตน
32.7 ±0.8c
60.9 ±0.5a
12.9± 0.3b
53.1± 0.2b
65.2 ±0.5a

เมทานอล
67.2 ±0.8a
1.4 ±0.6c
5.2± 0.4c
62.5± 0.2a
59.1± 0.0b

เลียนแบบการย่อยอาหาร
น้า
อะซิโตน
เมทานอล
b
c
3.7 ±0.1
0.8± 0.3
11.8± 0.4a
7.6 ±0.2b
9.0 ±0.0a
3.8 ±0.3c
7.9± 0.3b
8.7± 0.1a
0.5± 0.0c
0.3± 0.0c
1.2 ±0.1b
2.1± 0.1a
1.1± 0.2c
8.4± 0.2a
1.9 ±0.2b

ตัวเลขแสดงค่ำเฉลี่ย ±SEM มีหน่วยเป็น % inhibition
ตัวอัก ษร a,b,c ที่ แตกต่ำงกัน ในแต่ล ะแถวของสำรสกัด สด หรือ แต่ล ะแถวของกำรเลียนแบบกำรย่ อยอำหำร แสดงควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ที่
p <0.05

3.4 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด FRAP ของสารสกัด
กำรบริโภคอำหำรที่มีกำรปนเปื้อนสำรโลหะ
หนั ก ชนิ ด เหล็ ก หรื อ ทองแดงมำกผิ ด ปกติ ท ำให้
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ำออกซิ เ ดชั น ในร่ ำ งกำยตำมกลไกของ
ปฏิ กิ ริ ย ำ Fenton โดยที่ เหล็ ก (Fe2+) หรื อ ทองแดง
(Cu+) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยำ กระตุ้นให้ H2O2 เปลี่ยนเป็น
hydroxyl radical ซึ่ งเป็ น สำรที่ อ อกฤทธิ์ รุ น แรงกว่ ำ

H2O2 มี กำรกระตุ้ น โม เล กุ ล อื่ น ใน ร่ ำ งกำย เช่ น
คำร์ โ บไฮเดรต หรื อ ดี เ อ็ น เอ (DNA) เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ำ
ออกซิเดชัน วิธีประเมินควำมสำมำรถของสำรพฤกษเคมีในพืชต่อกำรต้ำนปฏิกิริยำออกซิเดชันดังกล่ำว นิยม
ใช้วิธี FRAP เนื่องจำกวิธีนี้มีจุดเด่นคือ เป็นกำรประเมิน
ฤทธิ์ ต้ ำ นอนุ มู ล อิ ส ระโดยตรงที่ แ สดงกำรเป็ น สำร
ให้ อิ เล็ ก ตรอนต่ อ Fe3+ ท ำให้ ล ดกำรเปลี่ ย นรู ป แบบ
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อิออนของเหล็ก Fe3+ ไปเป็นอิออน Fe2+ (Tohma et กำบรองดอกสี แ ดงที่ ล ะลำยในเมทำนอลมี ฤ ทธิ์ ต้ ำ น
al., 2016)
อนุ มู ล อิส ระชนิ ด FRAP สูงใกล้ เคี ยงกั บ สำรสกั ด จำก
อะซิ โตนสำมำรถละลำยสำรออกฤทธิ์ ข อง กำบรองดอกสีเขียวและเหง้ำ ซึ่งสะท้อนว่ำชนิดของสำร
ดอกกระเจียวส่วนกำบรองดอกสี เขียวและเหง้ำทำให้มี ออกฤทธิ์ ใ นดอกกระเจี ย วส่ ว นกำบรองดอกสี แ ดง
ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระมำกกว่ำกำบรองดอกสี แดงและ แตกต่ำงจำกสำรออกฤทธิ์ในส่วนกำบรองดอกสี เขียว
ขิ งผง (ตำรำงที่ 4) อย่ ำ งไรก็ ต ำม หลั งจำกผ่ ำ นกำร เหง้ ำ ขิ ง และวิ ต ำมิ น อี ท ำให้ ท นต่ อ สภำวะกำร
เลียนแบบกระบวนกำรย่อยอำหำรพบว่ำ สำรสกัดจำก เลียนแบบกำรย่อยอำหำรได้ดี
ตารางที่ 4 ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดประเมินด้วยวิธี FRAP
ตัวอย่าง
กำบสีแดง
กำบสีเขียว
เหง้ำ
ขิง
วิตำมินอี

น้า
13.6 ±0.8c
59.1 ±2.3b
61.1 ±0.4b
52.0± 1.2a
88.7± 0.0a

สารสกัดสด
อะซิโตน
35.1 ±0.6b
89.6 ±0.4a
86.2± 1.1a
54.2± 0.2a
42.7± 1.5b

เมทานอล
39.2 ±0.2a
65.9± 3.1b
48.0± 0.6c
45.4± 2.7b
10.6± 0.8c

น้า
3.1 ±0.2c
4.6± 0.4c
6.2± 0.4b
6.3± 0.6b
15.8 ±0.2a

เลียนแบบการย่อยอาหาร
อะซิโตน
เมทานอล
5.1± 0.4b
18.2± 0.2a
17.7± 1.3a
12.2± 1.5b
18.7± 0.4a
4.0 ±0.0c
14.5± 0.9a
4.4 ±0.6b
15.1 ±0.4a
0.6 ±0.0b

ตัวเลขแสดงค่ำเฉลี่ย ± SEM มีหน่วยเป็น % inhibition
ตัวอัก ษร a,b,c ที่ แตกต่ำงกัน ในแต่ล ะแถวของสำรสกัด สด หรือ แต่ล ะแถวของกำรเลียนแบบกำรย่ อยอำหำร แสดงควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ที่
p <0.05

3.5 ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระชนิ ด Reducing power
ของสารสกัด
Reducing power เ ป็ น ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
ควำมสำมำรถของสำรสกัด ในกำรให้ อิ เล็ กตรอนหรือ
ไฮโดรเจนอะตอมต่ อ สำรอนุ มู ล อิ สระ ท ำให้ โมเลกุ ล
เชิงซ้อนของ Fe3+/FeSCN เปลี่ยนเป็นรูปแบบของ Fe2+
ลดลง วิธีกำรวิเครำะห์ นี้ เป็ นกำรประเมิน ผลปฏิ กิริย ำ
ทำงอ้อมแต่มีเป้ำหมำยเดียวกับวิธี FRAP เพื่อประเมิน
กำรลดลงของเหล็กรูปแบบ Fe2+ (You et al., 2010)
กำรสกั ด ดอกกระเจี ย วส่ ว นกำบรองดอกสี แ ดงและ
สีเขียวด้วยน้ำหรือสำรละลำยอะซีโตนทำให้ได้สำรสกัด
ที่ อ อกฤทธิ์ ต้ ำนอนุ มู ล อิ ส ระใกล้ เคี ย งกั น (ตำรำงที่ 5)
หลั งผ่ ำนกำรเลี ยนแบบกระบวนกำรย่ อยอำหำรพบว่ ำ
สำรสกั ด จำกกำบรองดอกสี เขี ย วที่ ล ะลำยน้ ำมี ฤ ทธิ์
reducing power มำกกว่ำสำรสกัดจำกกำบรองดอกสี

แดงอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ อย่ ำ งไรก็ ต ำม ขิ งผง
ละลำยน้ ำมี ฤ ทธิ์ข อง reducing power สู งที่ สุ ด อำจ
เนื่องมำจำกขิงมีสำรออกฤทธิ์หลำยชนิด เช่น gingerol,
hexahydrocurcumin, quercetin ซึ่ งมี ร ำยงำนวิ จั ย
ของ Kishk และ Sheshetawy (2010) แสดงว่ ำ กำร
สกั ด ขิ ง ควำมเข้ ม ข้ น 0.75% ด้ ว ยน้ ำที่ อุ ณ หภู มิ 60
องศำเซลเซียส ทำให้มีสำรออกฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระมี
ประสิทธิภำพสูงใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมที่ใช้สำรต้ำน
อนุมูลอิสระชนิด butylated hydroxytoluene
3.6 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด Fe2+ -chelating
activity ของสารสกัด
กำรที่โมเลกุลชนิดใด ๆ ในอำหำรเกิดปฏิกิริยำ
ออกซิเดชันเนื่องจำกธำตุเหล็กเป็ นตัวกระตุ้น ส่งผลให้
เกิดสำรอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์อำหำรซึ่งกำรวิเครำะห์
ท ำให้ พ บสำรเหล็ ก ในรู ป แบบ Fe2+ อย่ ำ งไรก็ ต ำม
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ถ้ำผลิตภัณ ฑ์อำหำรนั้นมีส่วนผสมของสำรต้ำนอนุมูล
เมื่ อ น ำสำรสกั ด ท ำปฏิ กิ ริ ย ำเลี ย นแบ บ
อิ ส ระที่ อ อกฤทธิ์ ด้ ว ยกำรท ำหน้ ำ ที่ chelating ธำตุ กระบวนกำรย่ อ ยอำหำรพบว่ ำ กำรใช้ น้ ำเป็ น ตั ว ท ำ
เหล็ก ทำให้มีปฏิกิริยำป้องกันกำรก่อตัวอิออนของธำตุ ละลำยวัตถุดิบทุกชนิดทำให้ได้สำรสกัดที่มีประสิทธิภำพ
เหล็ กรู ปแบบ Fe2+ ส่งผลให้ ป ริม ำณสำรอนุ มู ลอิ สระ ดี ที่ สุ ดในกำรต้ ำนอนุ มู ลอิ สระด้ วยวิ ธี Fe2+ -chelating
ลดลงในผลิตภัณฑ์อำหำร (Min et al., 2014) งำนวิจัย activity ทั้ งนี้ ฤทธิ์ ต้ ำน Fe2+ ของกำบรองดอกสี เขี ย ว
ครั้งนี้พบว่ำ ตัวอย่ำงอำหำรทั้งหมดที่สกัดด้วยน้ำ ทำให้ ลดลง 59 % ในขณะที่กำบรองดอกสีแดงมีฤทธิ์ลดลง
มีสำรสกัดที่ออกฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ Fe2+ สูงที่สุด เมื่อ 38 % ซึ่งมีรูปแบบคล้ำยกับขิงผงที่มีฤทธิ์ลดลง 44 %
เปรี ย บเที ย บกั บ กำรใช้ ส ำรละลำยอะซี โ ตนหรื อ เมื่ อ น ำค่ ำ ที่ ม ำกที่ สุ ด ของแต่ ล ะตั ว อย่ ำ งวั ต ถุ ดิ บ ไป
เมทำนอล (ตำรำงที่ 6) โดยพบว่ำดอกกระเจีย วส่ว น วิเครำะห์สถิติพร้อมกัน (ไม่แสดงผลในตำรำงที่ 6) ดอก
กำบรองดอกสีแดงและสีเขียวมีฤทธิ์เป็นสำร chelating กระเจียวส่ วนกำบรองดอกสีแ ดงที่ สกัด ด้วยน้ ำมีฤ ทธิ์
Fe2+ใกล้เคียงกับขิงผง ในขณะที่วิตำมินอีมีฤทธิ์เป็นสำร เป็นสำร chelating Fe2+ สูงที่สุด
chelating Fe2+ น้อยที่สุด
ตารางที่ 5 ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดประเมินด้วยวิธี Reducing power
ตัวอย่าง
กำบสีแดง
กำบสีเขียว
เหง้ำ
ขิง
วิตำมินอี

น้า
67.7 ±0.8a
60.9± 0.1a
32.1 ±0.8a
62.1 ±0.9c
85.2 ±0.6a

สารสกัดสด
อะซิโตน
69.7 ±0.1a
66.9 ±2.3a
31.0 ±0.5a
97.3 ±0.1a
3.4 ±0.8c

เมทานอล
5.6 ±0.8b
20.9 ±0.8b
13.0± 2.0b
80.5 ±1.6b
71.8± 0.7b

น้า
11.7± 0.0b
26.0 ±0.9a
10.0± 0.8b
60.0 ±3.3a
16.2 ±0.3

เลียนแบบการย่อยอาหาร
อะซิโตน
เมทานอล
a
15.3 ±1.6
10.8± 0.3b
20.6 ±0.8b
8.1 ±0.1c
25.1± 4.4a
22.3± 3.3a
41.8 ±2.5b
32.3 ±0.8c
22.3± 3.3
23.0± 2.5

ตัวเลขแสดงค่ำเฉลี่ย±SEM มีหน่วยเป็น % inhibition
ตัวอัก ษร a,b,c ที่ แตกต่ำงกัน ในแต่ล ะแถวของสำรสกัด สด หรือ แต่ล ะแถวของกำรเลียนแบบกำรย่ อยอำหำร แสดงควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ที่
p <0.05

ตารางที่ 6
ตัวอย่าง
กำบสีแดง
กำบสีเขียว
เหง้ำ
ขิง
วิตำมินอี

ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดประเมินด้วยวิธี Fe2+ -chelating activity
น้า
45.2 ±0.5a
51.6 ±0.3a
22.4 ±0.5a
44.2± 1.2a
11.6± 0.8a

สารสกัดสด
อะซิโตน
เมทานอล
b
9.3 ±0.2
9.6 ±0.1b
11.1± 0.2b
14.7 ±0.5b
4.2 ±0.2c
8.2 ±0.1b
7.8± 0.4c
16.1± 2.8b
1.8 ±0.5b
2.4 ±0.0b

น้า
27.9 ±0.2a
21.2 ±0.6a
7.4 ±0.4a
24.6± 0.9a
4.7± 0.1a

เลียนแบบการย่อยอาหาร
อะซิโตน
เมทานอล
c
0.8± 0.2
3.1± 0.5b
4.6 ±0.1c
7.9 ±0.1b
1.2± 0.2c
2.6± 0.2b
1.4 ±0.3c
6.5 ±0.2b
0.5 ±0.1b
0.7 ±0.1b

ตัวเลขแสดงค่ำเฉลี่ย ±SEM มีหน่วยเป็น %radical scavenging activity
ตัวอัก ษร a,b,c ที่ แตกต่ำงกัน ในแต่ล ะแถวของสำรสกัด สด หรือ แต่ล ะแถวของกำรเลียนแบบกำรย่ อยอำหำร แสดงควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ที่
p <0.05
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3.7 ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระชนิ ด hydroxyl radical
ของสารสกัด
สำรอนุมูลอิสระชนิด hydroxyl radical จัด
ว่ำมีควำมรุนแรงสูงสุดในสำรอนุมูลอิสระกลุ่ม reactive
oxygen species (ROS) ซึ่ ง hydroxyl radical
สำมำรถทำปฏิกิริยำกับโมเลกุลในร่ำงกำย เช่น กรดอะ
มิ โ น โปรตี น ดี เ อ็ น เอ ดั ง นั้ น กำรลดปริ ม ำณสำร
hydroxyl radical จึงเป็นกำรป้องกันเซลล์ในร่ำงกำย
ไม่ทำงำนผิดปกติ กำรสกัดดอกกระเจียวส่วนกำบรอง
ดอกสี แ ดงด้ ว ยเมทำนอลและอะซิ โตนท ำให้ ได้ ส ำรที่
ตารางที่ 7
ตัวอย่าง
กำบสีแดง
กำบสีเขียว
เหง้ำ
ขิง
วิตำมินอี

Research

สำมำรถออกฤทธิ์ต้ำน hydroxyl radical (OH.) ดีที่สุด
ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ กำบรองดอกสี เ ขี ย วที่ ถู ก สกั ด ด้ ว ย
เมทำนอล (ตำรำงที่ 7) ในขณะที่ ก ำรสกั ด เหง้ ำ ด้ ว ย
อะซิ โตนจะมี ส ำรออกฤทธิ์ OH. สู ง สิ่ งที่ น่ ำ สนใจคื อ
หลังผ่ำนกำรเลียนแบบกระบวนกำรย่อยอำหำรพบว่ำ
ดอกกระเจียวมีก ำรออกฤทธิ์ต้ำน OH. ดี กว่ำขิงผงซึ่ ง
เป็นพืชในวงศ์เดียวกัน ทั้งนี้ กำรสกัดด้วยเมทำนอลทำ
ให้ฤทธิ์ต้ำน OH. ของดอกกระเจียวส่วนกำบรองดอกสี
แดงและสี เขี ย วลดลง 68 % และ 79 % ตำมล ำดั บ
ในขณะที่ขิงผงมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ OH. ลดลง 72%

ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดประเมินด้วยวิธี hydroxyl scavenging activity
น้า
15.4 ±0.2b
18.3 ±1.1b
11.0± 1.1b
17.9± 0.2c
23.3 ±1.1a

สารสกัดสด
อะซิโตน
56.3 ±0.2a
12.0 ±0.3b
52.8± 3.7a
21.7± 0.2b
15.9± 0.2c

เมทานอล
57.3 ±0.2a
60.5 ±6.3a
8.1 ±0.5b
43.7± 5.2a
20.8± 0.3b

เลียนแบบการย่อยอาหาร
น้า
อะซิโตน
เมทานอล
b
a
6.4 ±0.7
16.6 ±0.3
18.3 ±0.7a
8.6 ±0.1b
3.2 ±0.0c
12.5 ±0.4a
6.5 ±0.6b
8.1 ±0.3a
1.6 ±0.5c
2.5± 0.7c
6.5± 0.3b
12.0 ±0.1a
12.2± 0.1b
6.8 ±0.1c
17.2± 2.0a

ตัวเลขแสดงค่ำเฉลี่ย±SEM มีหน่วยเป็น% inhibition
ตัวอัก ษร a,b,c ที่ แตกต่ำงกัน ในแต่ล ะแถวของสำรสกัด สด หรือ แต่ล ะแถวของกำรเลียนแบบกำรย่ อยอำหำร แสดงควำมแตกต่ำงทำงสถิติ ที่
p <0.05

3.8 ความคงตัวของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหลังผ่านการ
เลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร
รำยงำนวิ จัย แสดงว่ำสำรกลุ่ มโพลีฟี น อลใน
อำหำรถูกดูดซึมที่บริเวณลำไส้เล็กประมำณ 48% และ
ออกฤทธิ์ ที่ ล ำไส้ ใหญ่ ป ระมำณ 42% ส ำหรับ ปริม ำณ
10% ที่ เหลือมี กำรจับ พั นธะติ ดกับโมเลกุลชนิดอื่น ใน
อำหำรทำให้ ไม่ส ำมำรถน ำไปใช้ ป ระโยชน์ ในร่ำงกำย
(Saura-Calixto et al., 2007) กำรที่ สำรป ระกอบ
โพลีฟี น อลสร้ำงพั น ธะกั บ องค์ ป ระกอบโมเลกุล อื่ น ๆ
ของอำหำร อำจส่งผลต่อประสิทธิภำพของเอนไซม์ใน
ลำไส้เล็กเข้ำทำกำรสลำยพันธะสำรโพลีฟีนอล จึงมีสำร
โพลีฟีนอลแยกเป็นอิสระในปริมำณแตกต่ำงกัน นักวิจัย

บำงกลุ่ ม รำยงำนผลกำรทดลองว่ ำ สภำวะกรดและ
เอนไซม์ pepsin ในกระเพำะอำหำรทำให้โมเลกุลสำร
ต้ำนอนุมูลอิสระแยกพันธะออกจำกโมเลกุลอื่นในอำหำร
ชนิดนั้นๆ และเมื่อผ่ำนเข้ำสู่ลำไส้เล็กทำให้ออกฤทธิ์ต้ำน
อนุมู ลอิ สระได้ดี ขึ้น นอกจำกนี้ เอนไซม์ pancreatin
ในลำไส้ เล็กสำมำรถย่อยสลำยโมเลกุลเชิงซ้อนและมี
กำรปลดปล่อยโมเลกุลสำรต้ำนอนุมูลอิสระได้มำกขึ้น
ท ำให้ โ มเลกุ ล สำรต้ ำ นอนุ มู ล อิ ส ระจั บ พั น ธะกั บ สำร
อนุมูลอิสระมำกขึ้น สอดคล้องกับรำยงำนวิจัยที่แสดง
ว่ำเมื่อสิ่งแวดล้อมในปฏิกิริยำมีระดับ pH เพิ่มขึ้น ทำให้
กำรแตกตัวเป็นประจุของโมเลกุลสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
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ลดลง สำรต้ำนอนุมูลอิสระจึงมีควำมสำมำรถในกำรให้
อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น (Prior et al., 2005)
ผลกำรทดลองของงำนวิจัยหลำยชิ้นเกี่ยวกับ
ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของสำรพฤกษเคมีในพืชชนิดต่ำงๆ
ภำยหลังผ่ำนกระบวนกำรเลียนแบบกำรย่อยอำหำรมี
ควำมขั ดแย้ งกั น หลำยประกำร นั กวิจั ยอี กหลำยท่ ำน
รำยงำนผลกำรทดลองกำรเลียนแบบกระบวนกำรย่อย
อำหำรทำให้สำรสกัดมีประสิทธิภำพในกำรออกฤทธิ์ต้ำน
อนุมูลอิสระลดลง โดยมีข้อสันนิษฐำนว่ำสำรประกอบ
ฟีนอลิกอำจจะมีกำรเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้ำงในสภำวะ
ด่ำงของลำไส้เล็ก หรือสำรประกอบฟีนอลิกอำจจะจับ
พันธะกับโมเลกุลอื่นทำให้ เป็ นสำรประกอบเชิงซ้อนที่
ใหญ่ขึ้นจึงไม่สำมำรถผ่ำนผนังเมมเบรนที่ใช้เลียนแบบ
ล ำไส้ เ ล็ ก (Bermudez-Soto et al., 2007) งำนวิ จั ย
หลำยชิ้นแสดงผลกำรทดลองเกี่ยวกับ ฤทธิ์ต้ำนอนุมูล
อิสระหลังผ่ำนกำรเลียนแบบกระบวนกำรย่อยอำหำร
เมื่อทดสอบด้วยวิธี FRAP พบว่ำลดลง 57% วิธี ABTS
ลดลง 46% วิ ธี DPPH ลดลง 1.5-2.1 เท่ ำ (Akillioglu
and Karakaya, 2010; Bouayed et al., 2011)
งำนวิจัยที่มีกำรแบ่งส่วนสำรสกัดออกเป็นสำรประกอบ
กลุ่มละลำยน้ ำและละลำยไขมัน พบว่ำ สำรสกัด กลุ่ ม
ละลำยน้ ำออกฤทธิ์ ต้ ำ นสำร DPPH ลดลงเหลื อ 4%
และกลุ่มละลำยไขมันออกฤทธิ์ต้ำนสำร DPPH ลดลง
เหลือ 1% เมื่อเปรียบเทียบกับสำรสกัดตั้งต้นที่ไม่ผ่ำน
กระบวนกำรเลี ยนแบบกำรย่ อยอำหำร (RodriguezRoque et al., 2013)
ผลงำนวิจั ย ครั้งนี้แ สดงว่ำภำยหลั งผ่ำนกำร
เลี ยนแบบกระบวนกำรย่ อยอำหำรทำให้ สำรสกัด ทุ ก
ชนิดมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติ (p < 0.05) อำจเนื่องมำจำกกำรทดสอบสำรสกัด
ในสภำวะกำรเลียนแบบกำรย่อยอำหำรซึ่งมีควำมเป็น
กรด-ด่ ำงรุ นแรงท ำให้ โครงสร้ ำงโมเลกุ ลของสำรสกั ด
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เปลี่ยนรูปแบบจึงไม่สำมำรถทำหน้ำที่ต้ำนอนุมูลอิสระ
อย่ำงไรก็ตำม คนไทยบริโภคอำหำรหลำยชนิดพร้อมกัน
มี ค วำมเป็ น ไปได้ ว่ ำ องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ของอำหำรที่
รับประทำนพร้อมกับดอกกระเจียวอำจช่วยป้องกันกำร
สัมผัสโดยตรงระหว่ำงดอกกระเจียวและสภำวะควำม
เป็นกรด-ด่ำงของระบบทำงเดิน อำหำรดังนั้น งำนวิจัย
ครั้งต่อไปควรศึกษำกำรออกฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของ
ดอกกระเจี ย วในสถำนกำรณ์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบของ
อำหำรชนิ ด อื่ น ร่ ว มด้ ว ย เช่ น คำร์ โ บไฮเดรต ไขมั น
โปรตีน

สรุปผลการวิจัย
กำรสกัดดอกกระเจียวส่วนกำบรองดอกสีแดง
ด้ ว ยน้ ำและเมทำนอลท ำให้ ได้ ส ำรประกอบฟี น อลิ ก
ปริมำณมำกที่สุด และมีปริมำณมำกกว่ำ 2 เท่ำของกำบ
รองดอกสีเขี ยว ในขณะที่ เหง้ำของดอกกระเจี ยวสกั ด
ด้วยตัวทำละลำยทั้งสำมชนิดมีปริมำณฟีนอลิกน้อยที่สุด
ดอกกระเจียวส่วนกำบรองดอกสีแดงและสีเขียวอบแห้ง
มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระชนิด ABTS ดีที่สุด หลังผ่ำนกำร
เลียนแบบกระบวนกำรย่อยอำหำรพบว่ำ สำรสกัดจำก
ดอกกระเจี ยวส่ วนกำบรองดอกสี แดงและสี เขี ยวออก
ฤทธิ์ต้ำนสำรอนุมูลอิสระชนิด hydroxyl radical และ
ท ำ ห น้ ำ ที่ เป็ น Fe2+–chelating agent ได้ ดี ที่ สุ ด
ถึงแม้ว่ำสภำวะกำรเลียนแบบกระบวนกำรย่อยอำหำร
ทำให้ฤทธิ์ต้ำนอนุ มูลอิ สระของทุ กตัวอย่ ำงลดลง 4090% ซึ่ ง แตกต่ ำ งกั น ตำมวิ ธี วิ เครำะห์ อย่ ำ งไรก็ ต ำม
ดอกกระเจียวส่วนกำบรองดอกสีแดงและสีเขียวยังคงมี
ฤทธิ์ ต้ ำ นอนุ มู ล อิ ส ระสู งที่ สุ ด และใกล้ เคี ย งกั บ ขิ งผง
ดังนั้น ดอกกระเจียวแดงจึงเป็นพืชที่สำมำรถออกฤทธิ์
ต้ำนอนุมูลอิสระได้ดี เหมำะสมต่อกำรส่งเสริมให้มีกำร
บริโภคเป็นอำหำร
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