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ผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลต 

ในพืชผักบางชนิดในจังหวัดหนองคาย 

Calcium Oxalate Crystals and Oxalate Content  

in some Vegetables from Nong Khai Province 
นฤมล ผิวเผื่อน1 

 

บทคัดยอ 

ศึกษาการมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบพืชผักที่นํามาบริโภคในจังหวัดหนองคาย จํานวน 20 ชนิด โดย

การตัดตามขวางใบพืชสดและศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง พบพืชที่มีการสะสมผลึกแคลเซียมออกซาเลต

จํานวน 12 ชนิด โดยรูปรางของผลึกที่พบมี 5 แบบ ไดแก ผลึกรูปดาว ผลึกรูปเข็ม ผลึกรูปปริซึม ผลึกรูปแทง และ

ผลึกรูปเม็ดทราย เปรียบเทียบความหนาแนนของผลึกในใบลําดับที่ 1-5 ของพืช 3 ชนิด ไดแก ผักขม ปอ และ

ผักไหม โดยการทําใหใบใสและนับจํานวนผลึกตอตารางมิลลิเมตร พบวาความหนาแนนของผลึกมีแนวโนมลดลงใน

ใบพืชที่มีอายุมากกวา และจากการศึกษาปริมาณออกซาเลตทั้งหมดในสวนที่นํามาบริโภคในพืช 16 ชนิด พบวาพืช

เกือบทุกชนิดมีปริมาณออกซาเลตทั้งหมดมากกวา 100 มิลลิกรัม/100 กรัม ยกเวนสะระแหน ที่มีปริมาณออกซา

เลตทั้งหมดเพียง 26.40 มิลลิกรัม/100 กรัม นอกจากน้ียังพบวาปริมาณออกซาเลตในพืชบางชนิดมีมากถึงแมวาจะ

ไมพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบ 
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ABSTRACT 

The presence of calcium oxalate crystals in twenty vegetables from Nong Khai Province 

was studied through transverse sections of fresh leaves followed by observation under light 

microscope. Calcium oxalate crystals were found in twelve plant species. Of these, five types of 

calcium oxalate crystals were observed; druses, raphides, prisms, styloid and crystal sands. 

Crystals density (number/mm2) in leaves from the first to the fifth leaves of three selected 

species; Amaranthus gracilis Desf., Corchorus olitorius L. and Sarcostemma secamone (L.) 

Bennet., was evaluated by clearing technique. The result showed that the density of crystals 

decreased in older leaves. Total oxalate in edible parts of sixteen species was analyzed. Most of 

plants species contained total oxalate more than 100 mg/100 g, except in peppermint (Mentha 

cordifolia) which contained total oxalate only 26.40 mg/100g. Moreover, some species without 

crystals found contained higher total oxalate content than the species in which crystals 

observed. 

 

คําสําคัญ: ปริมาณออกซาเลตทั้งหมด  ผลึก  ผักพื้นบาน 

Keywords: Total oxalate, Crystals, Indigenous vegetables 

 

บทนํา 

สารออกซาเลตเปนสารสําคัญที่กอใหเกิดกอน

น่ิวในทางเดินปสสาวะ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนน่ิวที่เปน

สารแคลเซียมออกซาเลตซ่ึงพบมากถึงรอยละ 75 ของ

น่ิวในทางเดินปสสาวะ (Hesse and Siener, 1997) 

การไดรับสารออกซาเลตเขาไปในรางกายเกิดขึ้นได

โดยตรงจากการบริ โภคอาหารที่ มีสารออกซาเลต 

โดยสารออกซาเลตในปริมาณมากที่ไดรับจะทําปฏิกิริยา

กับ ionizable calcium เกิดเปนผลึกแคลเซียมออก-

ซาเลตตกตะกอนที่กรวยไต (Ramathibodi Poison 

Center, 2003) ดังน้ันพฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงมี

สวนสําคัญกับการเกิดโรคน่ิวในทางเดินปสสาวะดวย 

โดยการบริโภคอาหารที่มีปริมาณออกซาเลตสูงก็เปน

ปจจัยสําคัญที่ทําใหมีอัตราการเกิดน่ิวไดสูงขึ้นหรือมี

ความเส่ียงตอการเปนโรคน่ิวในทางเดินปสสาวะไดมาก

ขึ้นดวยเชนกัน (Holmes and Assimos, 2004) ผลึก

แคลเซียมออกซาเลตจากพืชที่บริโภคเขาไปน้ันยังมีผล

โดยตรงทําใหเกิดอาการระคายเคืองกับเยื่อบุทางเดิน

อาหาร จนเกิดอาการบวมและอักเสบได (Bradberry 

and Vale, 2007) เชน ผลึกรูปเข็มที่พบในบอนและ

วานหม่ืนป นอกจากน้ีการที่ออกซาเลตทําปฏิกิริยากับ 

ionizable calcium ทําใหปริมาณ ionized calcium 

ลดลงจนสงผลใหเกิดอาการ hypocalcemia (การมี

แคลเ ซียมในเ ลือดต่ํ า )  ได อีกดวย (Ramathibodi 

Poison Center, 2003)  

พืชผักก็เปนอาหารอีกกลุมหน่ึงที่มีสารออกซา

เลต ซ่ึงจะมีมากนอยแตกตางกันไปขึ้นอยูกับชนิดพืช 

พันธุ สภาวะการปลูก ฤดูกาล อายุ และสวนของพืช

ด ว ย  เ ช น  พื ช ที่ จั ด อ ยู ใ น ว ง ศ  Polygonaceae, 

Amaranthaceae และ Chenopodiaceae เปนพืช

กลุมที่มีปริมาณสารออกซาเลตสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ใบและลําตน (Siener et al., 2006) โดยสารออกซา
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เลตที่มีในพืชน้ันมีอยู 2 รูปแบบ ไดแก สารออกซาเลต

ที่ละลายนํ้า (soluble oxalate) และสารออกซาเลตที่

ไมละลายนํ้า (insoluble oxalate) ซ่ึงสวนใหญจะถูก

เก็บสะสมในเน้ือเยื่อพืชในรูปของผลึกแคลเซียมออกซา

เลต (Massey, 2007) โดยรูปรางของผลึกที่จัดวาเปน

ผลึกของสารแคลเซียมออกซาเลตมีหลายรูปแบบ ไดแก 

รู ป เ ข็ ม  ( raphide)  รู ป ด า ว  ( druse)  รู ป ป ริ ซึ ม 

(prismatic) รูปเม็ดทราย (crystal sand) และ รูปแทง 

(styloid) (Esau, 1962; Franceschi and Nakata, 

2005) รูปรางของผลึกและการกระจายของผลึก

แคลเ ซียมออกซาเลตในพืช น้ันเปนลักษณะทาง

พันธุกรรมและสามารถนํามาใชในการระบุพืชบางกลุม

ได (Nakata, 2002; 2003) สวนปริมาณของผลึก

แคลเซียมออกซาเลตที่พบน้ันสัมพันธโดยตรง กับ

ปริมาณแคลเซียมในสภาวะปลูก โดย Jãuregui-

Zùñiga et al. (2005) พบวาการเพิ่มปริมาณแคลเซียม

ในอาหารที่ใชปลูกมีผลใหมีการสะสมผลึกในถั่วแขก 

(Phaseolus vulgaris L.) ในปริมาณที่มากขึ้นดวย ใน

ทํานองเดียวกัน ถามีปริมาณผลึกแคลเซียมออกซาเลต

อยูมาก ในพืชน้ันก็จะมีสารออกซาเลตอยูมากดวย

เชนกัน (Nakata and McConn, 2007) 

อยางไร ก็ตามพืช ผักก็ถือเปนอาหารที่ มี

ประโยชนทั้งมีวิตามิน แรธาตุ และมีใยอาหารสูง และ

เปนอาหารหลักของคนไทยในทุกภูมิภาครวมทั้งใน

จังหวัดหนองคายซ่ึงเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของ

ทรัพยากรทั้งพืชและสัตว รวมทั้งการไดรับอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารจากชาวไทยเช้ือสาย

เวียดนามที่เปนประชากรสวนมากของจังหวัด ทําให

เปนจังหวัดหน่ึงที่มีผักโดยเฉพาะอยางยิ่งผักสดเปน

สวนประกอบหรื อเครื่ องเคีย งของอาหารขึ้ น ช่ือ

หลากหลายชนิด เชน แหนมเนือง กระยอสด หมูตะไคร 

เปนตน นอกจากน้ีการบริโภคผักมีทั้งที่นิยมรับประทาน

เปนผักสุกซ่ึงการตมใหสุกหรือลวกจะชวยลดปริมาณ

สารออกซาเลตไดเปนบางสวน (Oscarsson and 

Savage, 2007) และสวนที่นิยมรับประทานเปนผักสด

ซ่ึงจะไมสามารถลดปริมาณของสารออกซาเลตที่มีในพืช

ได 

จากปญหาน้ีทําใหที่ผานมามีผูสนใจสํารวจ

การมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบานบางชนิด 

เชน สุทธิราและคณะ (2549) ที่ตรวจหาผลึกแคลเซียม

ออกซาเลตในผักพื้นบานจํานวน 20 ชนิด รวมทั้ง กัญจ

นาและภัทรียา (2540) ที่มีการตรวจหาผลึกแคลเซียม

ออกซาเลตในพืชผักพื้นเ มืองของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือจํานวน 22 ชนิด แตขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ก็ยังไมครอบคลุมชนิดพืชผักทั้ งหมดที่ มีการนํามา

บริโภคและยังขาดขอมูลในเชิงปริมาณที่จะสามารถ

นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี

จึงมีจุดประสงคเพื่อสํารวจการมีผลึกและปริมาณผลึก

แคลเซียมออกซาเลต และตรวจวัดปริมาณออกซาเลต

ทั้งหมดในพืชผักบางชนิดที่นํามาบริโภคในเขตจังหวัด

หนองคาย ผลจากการศึกษานอกจากจะเปนการได

ขอมูลเพิ่มเติมจากที่เคยมีผูศึกษาในพืชผักพื้นบานบาง

ชนิดแลวยัง สามารถใชเปนแนวทางในการเลือกบริโภค

ผักแตละชนิดซ่ึงอาจชวยลดปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรค

น่ิวในทางเดินปสสาวะ 

 

วิธีการศึกษา 

1. ตัวอยางพืชผักท่ีใชในการศึกษา 

ตัวอยางพืชที่นํามาศึกษาไดมาจากการสํารวจ

ชนิด ผักที่ วางขาย ในตลาดสด  4 แหง ใน จังห วัด

หนองคาย ไดแก ตลาดแจงสวาง ตลาดชัยพร ตลาด

โพธ์ิชัย และตลาดเวียงคุก โดยตัวอยางพืชผักบางชนิด

แสดงในรูปที่ 1 และพืชผักทุกชนิดที่นํามาศึกษาแสดง

ในตารางที่ 1 เก็บรักษาตัวอยางกอนวิเคราะหในตูเย็น

และใชตัวอยางที่มีอายุหลังการเก็บเก่ียวประมาณ 1-3 
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วัน ชวงระยะเวลาในการเก็บตัวอยางพืชผักคือ ระหวาง

เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2552 

2. การศึกษาผลึกแคลเซียมออกซาเลต 

ศึกษาการมีผลึกและชนิดของผลึกโดยการตัด

ตามขวางใบพืชดวยใบมีดโกนโดยไมผานการยอมสีแลว

นําไปศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง จากน้ันนํา

พืชที่มีผลึกขนาดใหญและเห็นไดชัดเจนซ่ึงมีอยู 3 ชนิด 

ไดแก ผักขม ปอ และผักไหม ไปศึกษาเปรียบเทียบ

ความหนาแนนของผลึกในใบลําดับที่ 1-5 จากปลาย

ยอด โดยวิธีการทําใหใสดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอก

ไซด  (NaOH)  โดยไม มีการยอมสี  (ดั ดแปลงจาก 

Lersten and Curtis, 2001) และนับจํานวนผลึก

ภายใตกลองจุลทรรศน โดยแตละชนิดจะนับจํานวน 5 

ซํ้า ๆ ละ 5 พื้นที่ ความหนาแนนของผลึกคํานวณได

จาก ความหนาแนน = จํานวนผลึก/พื้นที่ 1 ตาราง

มิลลิเมตร จากน้ันบันทึกภาพผลึกจากกลองจุลทรรศน 

ZEISS รุน AXIOSTAR 

3 .  ก ารหาป ริมาณออกซาเลตท้ั งหมด ( total 

oxalate) 

นําพืชที่ศึกษาไปทําการวิเคราะหหาปริมาณ

ออกซาเลตทั้งหมด โดยวิธีการของ Munro and Bassir 

(1969) ซ่ึงมีหลักการวิเคราะหประกอบดวย การสกัด

ออกซาเลตจากตัวอยางพืชดวยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

โดยใหความรอนที่ 40-50 องศาเซลเซียส แลวทําการ

ตกตะกอนออกซาเลตออกจากสารที่ส กัดไดดวย

แคลเซียมคลอไรด (CaCl2)  จากน้ันแยกตะกอน

แคลเซียมออกซาเลตออกมาแลวละลายดวยกรด

ซัลฟวริก (H2SO4) ในขั้นสุดทายทําการวิเคราะหหา

ปริมาณออกซาเลตโดยใชเทคนิคการไตเตรตโดยอาศัย

ปฏิกิริยารีดอกซดวยโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 

(KMnO4) และเพื่อการเปรียบเทียบปริมาณออกซาเลต

ในพืชแตละชนิด พืชที่นํามาวิเคราะหหาปริมาณออกซา

เลตทั้งหมดจึงเปนชนิดที่เก็บในชวงฤดูกาลเดียวกัน คือ 

ชวงเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2552 โดยสวนของพืชที่

นําไปวิเคราะหขึ้นอยูกับสวนที่นิยมนํามาบริโภค ไดแก 

ใบ หรือ ใบและยอดออน และในการวิเคราะหใช

ตัวอยางพืชสด 300 กรัม 

 

ผลการศึกษาและวิจารณผลการศึกษา 

จากการศึกษาการมีผลึกในสวนของใบพืชผัก

จํานวน 20 ชนิด พบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบพืช 

12 ชนิด แตไมพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบพืช 8 

ชนิด ไดแก ผักกาดกวางตุง ผักกาดหอม สะระแหน 

มะระขี้นก แมงลัก โหระพา ผักหวานปา และกะเพรา 

รูปรางของผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่พบมี 5 แบบ 

ไดแก ผลึกรูปดาว รูปปริซึม รูปเข็ม รูปแทง และรูปเม็ด

ทราย 

นอกจากน้ียังพบผลึกซิลิกาในใบของพืช 1 

ชนิด คือ ผักหวานปา การมีผลึกและรูปรางของผลึกที่

พบแสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 2 

เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาในครั้ง น้ีกับ

รายงานการศึกษาของ กัญจนาและภัทรียา (2540) ที่

ศึกษาการมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตในพืชผักพื้นเมือง

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาผลการศึกษามี

ความสอดคลอง กันบางส วน กล าวคื อ  พบผลึก

แคลเซียมออกซาเลตในพืชที่อยูในสกุลเดียวกัน ไดแก 

ผักโขม (Amaranthus gracilis Desf.) และผักโขม 

(Amaranthus lividus L.) รวมทั้งในผักเม็กและ

กะทกรก ทั้งในดานการมีผลึกและรูปรางของผลึกที่พบ 

ยกเวนในผักอีฮีน (Monochoria vaginalis) ซ่ึง

รายงานการศึกษาดังกลาวไดรายงานวาไมพบผลึก แต

ในการศึกษาครั้งน้ีพบผลึกรูปเข็มในเซลลช้ันมีโซฟลล 

(mesophyll) ของใบ ทั้งน้ีการสะสมผลึกอาจแตกตาง

กันไปไดขึ้นอยู กับปริมาณแคลเ ซียมในดินที่ป ลูก 

เน่ืองจากรูปรางและขนาดของผลึกสามารถแปรผันตาม

ปริมาณความเขมขนของแคลเซียมในสภาพแวดลอม
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ของพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งผลึกรูปดาวซ่ึงผลึกจะมี

ขนาดใหญขึ้นเม่ือมีปริมาณแคลเซียมมาก และขนาด

ของผลึกจะเล็กลงเม่ือปริมาณของแคลเซียมลดลง และ

ผลึกจะหายไปเ ม่ือพืชอยู ในสภาวะขาดแคลเซียม 

(Nakata, 2003) 

 

 
รูปท่ี 1 ผักบางชนิดที่นํามาศึกษาการมีผลึกแคลเซียมออกซาเลต: a. Amaranthus gracilis (ผักขม); b. 

Basella alba (ผักปลัง); c. Brassica sp. (ผักกาดกวางตุง); d. Corchorus olitorius (ปอ); e. 

Garcinia cowa (ชะมวง); f. Houttuynia cordata (ผักคาวทอง); g. Lactuca sativa (ผักกาดหอม); 

h. Melientha suavis (ผักหวานปา); i. Mentha cordifolia (สะระแหน); j. Monochoria vaginalis 

(ผักอีฮีน); k. Neptunia oleraceae (ผักกะเฉด) และ l. Sarcostemma secamone (ผักไหม) 
 

ตารางท่ี 1 ชนิดของผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตทั้งหมดในพืชแตละชนิด 

ลําดับ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือทองถ่ิน 
ชนิดของผลึก 

แคลเซียมออกซาเลต 

ออกซาเลตทั้งหมด 

(มิลลิกรัม/100 กรัมนํ้าหนักแหง) 

1 Amaranthus gracilis Desf. ผักขม รูปดาว @ 

2 Basella alba L. ผักปลัง รูปดาวและรูปปริซึม 129.14 

3 Brassica sp. ผักกาดกวางตุง - 154.00 

4 Corchorus olitorius L. ปอ รูปดาว @ 

5 Garcinia cowa Roxb. ชะมวง รูปดาว 536.58 

6 Houttuynia cordata Thunb. ผักคาวทอง รูปดาว 105.60 

7 Lactuca sativa L. ผักกาดหอม - 131.13 

8 Limnophila geoffrayi Bonati ผักกะแยง รูปดาว 299.20 

9 Melientha suavis Pierre ผักหวานปา - @ 

10 Mentha cordifolia Opiz ex 

Fresen 

สะระแหน - 26.40 

11 Momordica charantia L. มะระข้ีนก - 175.56 

12 Monochoria vaginalis (Burm.f.) 

C. Presl ex Kunth 

ผักอีฮีน รูปเข็มและรูปดาว 301.84 

13 Neptunia oleraceae Lour. กะเฉด รูปปริซึมและรูปเม็ด

ทราย 

506.00 
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ตารางท่ี 1 ชนิดของผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตทั้งหมดในพืชแตละชนิด (ตอ) 

ลําดับ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือทองถ่ิน 
ชนิดของผลึก 

แคลเซียมออกซาเลต 

ออกซาเลตทั้งหมด 

(มิลลิกรัม/100 กรัมนํ้าหนักแหง) 

14 Ocimum americanum L. แมงลัก - 277.68 

15 O. basilicum L. โหระพา - 219.39 

16 O. sanctum L. กะเพรา - 263.29 

17 Passiflora foetida L. กะทกรก รูปดาว 348.68 

18 Sarcostemma secamone (L.) 

Bennet. 

ผักไหม รูปดาว @ 

19 Sesbania grandiflora (L.) Desv. แคบาน รูปแทง 132.00 

20 Syzygium gratum (Wight) S.N. 

Mitra var. gratum 

ผักเม็ก รูปปริซึม 774.44 

หมายเหต:ุ @ หมายถึง ไมมีผลวิเคราะหปริมาณออกซาเลตทั้งหมด เน่ืองจากไมมีตัวอยางพืชในชวงเดือนกันยายน 2552 
 

 
รูปท่ี 2 ผลึกที่พบในใบพืชผักที่ศึกษา: a. ผลึกรูปดาวในใบผักปลัง; b. ผลึกรูปดาวในใบผักไหม; c. ผลึกรูปดาวใน

ใบผักคาวทอง; d. ผลึกรูปเข็มที่อยูรวมกันเปนมัดในเซลลของใบผักอีฮีน; e. ผลึกรูปปริซึมในใบผักกะเฉด; 

f. ผลึกซิลิกาในใบผักหวานปา 
 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหนาแนนของ

ผลึกระหวางใบออนและใบแกในพืช 3 ชนิด ไดแก ผัก

ขม ปอ และผักไหม ทั้งน้ีเน่ืองจากในพืชทั้ง 3 ชนิดน้ีมี

ผลึกรูปดาวที่ มีขนาดใหญ สามารถมองเห็นผลึกได

ชัดเจนภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง ซ่ึงจะทําให

คาที่ไดจากการนับมีความถูกตองมากกวาในชนิดอ่ืน ๆ 

ผลจากการเปรียบเทียบดังแสดงในรูปที่ 3 จะเห็นไดวา

ความหนาแนนของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบออน

มีม า ก ก ว า ใ น ใ บ แ ก  ย ก เ ว น ใ น ใ บข อ ง ผั ก ไ ห ม 

(Sarcostemma secamone) ที่พบวาใบในลําดับที่ 1 

มีปริมาณผลึกนอยกวาในใบลําดับที่ 2 ซ่ึงขอมูลจาก

การศึกษาในครั้งน้ีไมเพียงพอที่จะนํามาใชอธิบายถึง

สาเหตุของความแตกตางในกรณีน้ีได อยางไรก็ตามเม่ือ

พิจารณาโดยเฉล่ียแลวพบวาความหนาแนนของผลึกใน

ใบออนมีแนวโนมมากกวาความหนาแนนในใบแก ซ่ึง

สอดคลองกับผลการศึกษาของกัญจนาและภัทรียา 

(2540) รายงานการศึกษาของ Nakata and McConn 

(2007) พบวาหากพืชมีปริมาณผลึกแคลเซียมออกซา



826 KKU Science Journal Volume 42 Number 4 Research 

 

 

เลตมากพืชน้ันก็จะมีปริมาณสารออกซาเลตมากดวย

เชนกัน นอกจากน้ีแลวการศึกษาในผักขม (Spinacia 

oleraceae L.) และ Colocasia esculenta (L.) 

Schott ยังพบวาปริมาณออกซาเลตทั้งหมดและออกซา

เลตที่ละลายนํ้า (soluble oxalate) ในใบออนมี

มากกวาในใบแกและในตนพืชที่ มีอายุนอยกวาจะมี

ปริมาณของออกซาเลตมากกวาในพืชที่อายุมากขึ้น 

(Kitchen and Burns, 2006; Oscarsson and 

Savage, 2007) ดังน้ันจากผลการศึกษาเปรียบเทียบ

ความหนาแนนของผลึกระหวางใบที่ 1 ถึงใบที่ 5 ใน

ครั้ง น้ี จึงอาจกลาวไดวา เ ม่ือเปรียบเทียบใบพืชตน

เดียวกันในปริมาณที่เทากันแลวในใบออนของพืชจะมี

ปริมาณของสารออกซาเลตมากกวาในใบแก 

 

 
รูปท่ี 3 ความหนาแนนของผลึกในใบที่ 1-5 ของพืช 3 ชนิด 

 

ผลการศึกษาปริมาณของสารออกซาเลต

ทั้งหมดในพืชสวนที่นํามาบริโภคเพื่อใหทราบปริมาณ

ของสารออกซาเลตที่จะไดรับเม่ือรับประทานผักชนิด

น้ัน ๆ ตามปกติ พบวาในพืชทั้ง 16 ชนิดที่นํามาศึกษา

น้ัน เกือบทุกชนิด ยกเวนสะระแหน มีปริมาณสารออก

ซาเลตทั้งหมดมากกวา 100 มิลลิกรัม/100 กรัม

นํ้าหนักแหง ซ่ึงถือวาเปนปริมาณที่คอนขางสูง 

นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณออก

ซา เ ลตทั้ ง หมด ใน ใบของ ผักกาดกวา งตุ ง  แ ละ

ผักกาดหอมในครั้งน้ีกับการวิเคราะหของ Judprasong 

et al. (2006) พบวามีปริมาณแตกตางกัน โดยคา

ปริมาณออกซาเลตในพืชทั้ง 2 ชนิดในการศึกษาครั้งน้ีมี

คา 154 มิลลิกรัม/100 กรัมนํ้าหนักแหง และ 131.13 

มิลลิกรัม/100 กรัมนํ้าหนักแหง ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวา

ค าที่ วั ด ได ในรายงานดั งกล าว  ทั้ ง น้ีอาจเปนผล

เน่ืองมาจากวิธีการในการวิเคราะหซ่ึงมีผลตอปริมาณ

ของสารออกซาเลตที่วัดได เพราะแตละวิธีก็จะมีความ

ไ ว ต อ ก า ร วั ด ป ริ ม า ณ ข อ ง ส า ร แ ต ก ต า ง กั น 

(Chamjangali et al., 2009) รวมทั้งสภาวะการปลูก

พืชก็มีผลตอการสะสมของสารออกซาเลตที่แตกตางกัน

ไปดวย เชน ปริมาณของไนโตรเจน (Zhang et al., 

2005) ปริมาณของแคลเซียม (Zindler-Frank et al., 

2001; Smith et al., 2009) การถูกทําลายจากศัตรูพืช 

(Molano-Flores, 2001) และปริมาณแสง (Nakata, 

2003) เปนตน 

เ ม่ือเปรียบเทียบระหวางการมีผลึกและ

ปริมาณสารออกซาเลตทั้งหมดในพืชทั้ง 16 ชนิด 

(ตารางที่ 1) จะเห็นไดวาพืชที่มีการสะสมผลึกสวนใหญ

จะมีปริมาณสารออกซาเลตสูง ยกเวนผักปลัง แคบาน 

และพลูคาว ซ่ึงมีปริมาณของสารออกซาเลตที่ต่ํากวา

พืชบางชนิดที่ตรวจไมพบผลึกในสวนของใบ ซ่ึงจาก

ขอมูลน้ีจะเห็นไดวาการมีผลึกสามารถบอกไดเบื้องตน

วาพืชชนิดน้ันมีปริมาณของสารออกซาเลตสูง แตการ

ตรวจไมพบผลึกไมสามารถบอกไดวาพืชชนิดน้ันมี
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ปริมาณของสารออกซาเลตนอยหรือนอยกวาชนิดที่

ตรวจพบผลึก ทั้งน้ีเน่ืองจากสารออกซาเลตในพืชชนิด

น้ันอาจอยูในรูปของออกซาเลตที่ละลายนํ้ามากกวาใน

รูปของผลึกแคลเซียมออกซาเลตน่ันเอง 

ปริมาณของออกซาเลตที่มีผลตอปริมาณการ

ดูด ซึมแคลเซียมและการกอให เ กิด น่ิวในทางเดิน

ปสสาวะไดมากกวาน้ันเปนสวนของออกซาเลตที่ละลาย

นํ้าโดยออกซาเลตไปรวมตัวกับแคลเซียมไอออน

กลายเปนผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่ไมละลายนํ้า แม

ขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีจะไมสามารถบอกไดวาในพืช

แตละชนิดมีปริมาณของออกซาเลตที่ไมละลายนํ้าอยู

มากนอยเพียงใดเน่ืองจากปริมาณสารออกซาเลตที่

วิเคราะหในการศึกษาน้ีเปนปริมาณของออกซาเลต

ทั้งหมดซ่ึงประกอบดวยปริมาณออกซาเลตที่ละลายนํ้า

และออกซาเลตที่ไมละลายนํ้า และพืชแตละชนิดจะมี

รอยละของออกซาเลตที่ ละลายนํ้า  (% soluble 

oxalate) ที่แตกตางกัน (Judprasong et al., 2006) 

แตอยางไรก็ตามจากผลการศึกษาที่พบวาในพืชบาง

ชนิดที่ไมพบการสะสมของผลึกแตกลับมีปริมาณออกซา

เลตทั้งหมดสูง เชน แมงลัก โหระพา และกะเพรา ที่มี

ปริมาณออกซาเลตทั้งหมดสูงกวา 200 มิลลิกรัม/100 

กรัมนํ้าหนักแหง น้ัน อาจเปนไปไดวาปริมาณออกซา

เลตเกือบทั้งหมดที่วัดไดเปนปริมาณของออกซาเลตที่

ละลายนํ้า ดังน้ันเพื่อหลีกเล่ียงการไดรับสารออกซาเลต

ในปริมาณที่เปนอันตรายตอรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับผูที่มีความเส่ียงหรือมีประวัติของโรคที่เก่ียวของ

กับการดูดซึมแคลเซียมไดนอยและน่ิวในไต ควรเลือก

วิธีการในการบริโภคที่สามารถลดปริมาณสารออกซา

เลตที่จะไดรับ ซ่ึงไดแก การตมผักในนํ้าเดือดและเทนํ้า

ที่ใชตมทิ้งไป หรือการนําผักชนิดน้ันๆ ไปประกอบ

อาหารรวมกับนมสดหรือผลิตภัณฑนม ซ่ึงจะชวยลด

ปริมาณของออกซาเลตที่ ร า งกายจะได รับลง ได 

(Oscarsson and Savage, 2007; Mårtensson and 

Savage, 2008; Savage et al., 2009; Moreau and 

Savage, 2009) 

 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาในครั้งน้ีสรุปไดวา ใบออนของ

พืชมีการสะสมสารออกซาเลตในปริมาณมากกวาใบแก 

และพืชที่ตรวจพบผลึกสวนใหญจะมีปริมาณสารออกซา

เลตสูงดวยเชนกัน แตการตรวจไมพบผลึกแคลเซียม

ออกซาเลตไมสามารถบอกไดวาพืชน้ันมีปริมาณสาร

ออกซาเลตอยูนอยกวาในพืชที่ตรวจพบวามีการสะสม

ผลึกแคลเซียมออกซาเลต 

ในการวิจัยครั้ง น้ียังขาดผลการวิจัยในเชิง

เปรียบเทียบขอมูลของพืชแตละชนิดที่ปลูกในสภาวะ

การปลูกที่ตางกันที่อาจมีผลตอปริมาณสารออกซาเลต

ที่สะสมในพืชที่แตกตางกัน ซ่ึงนาจะเปนประโยชนตอ

การพัฒนาการปลูกพืชผักใหมีปริมาณสารออกซาเลต

ต่ําเพื่อสุขภาพไดดียิ่งขึ้น 
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