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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 นอกจากนีย้ ังพบวาปริมาณออกซาเลตในพืชบางชนิดมีมากถึงแมวาจะ
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
นิ่วในทางเดินปสสาวะ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนนิ่วที่เปน
สารแคลเซียมออกซาเลตซึ่งพบมากถึงรอยละ 75 ของ
นิ่วในทางเดินปสสาวะ (Hesse and Siener, 1997)
การได รั บ สารออกซาเลตเข าไปในร า งกายเกิ ด ขึ้ นได
โดยตรงจากการบริ โ ภคอาหารที่ มี ส ารออกซาเลต
โดยสารออกซาเลตในปริมาณมากที่ไดรับจะทําปฏิกิริยา
กับ ionizable calcium เกิดเปนผลึกแคลเซียมออกซาเลตตกตะกอนที่ กรวยไต (Ramathibodi Poison
Center, 2003) ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงมี
สวนสําคั ญกั บ การเกิ ด โรคนิ่วในทางเดิ นป ส สาวะด วย
โดยการบริโ ภคอาหารที่มี ปริม าณออกซาเลตสู งก็ เป น
ปจจั ย สํ าคั ญ ที่ ทํ าให มี อัต ราการเกิ ดนิ่ วได สู งขึ้ นหรื อมี
ความเสี่ยงตอการเปนโรคนิ่วในทางเดินปสสาวะไดมาก
ขึ้นดวยเชนกัน (Holmes and Assimos, 2004) ผลึก

แคลเซียมออกซาเลตจากพืชที่บริโภคเขาไปนั้นยังมีผล
โดยตรงทําใหเกิ ดอาการระคายเคืองกับเยื่ อบุทางเดิ น
อาหาร จนเกิ ดอาการบวมและอักเสบได (Bradberry
and Vale, 2007) เชน ผลึกรูปเข็มที่พบในบอนและ
วานหมื่นป นอกจากนี้การที่ออกซาเลตทําปฏิกิริยากับ
ionizable calcium ทําใหปริมาณ ionized calcium
ลดลงจนสง ผลให เกิ ดอาการ hypocalcemia (การมี
แคลเซี ย มในเลื อ ดต่ํ า ) ได อี ก ด ว ย (Ramathibodi
Poison Center, 2003)
พืชผักก็เปนอาหารอีกกลุมหนึ่งที่มีสารออกซา
เลต ซึ่ ง จะมี มากนอยแตกต างกั นไปขึ้นอยูกับ ชนิ ด พื ช
พันธุ สภาวะการปลู ก ฤดู กาล อายุ และส วนของพื ช
ด ว ย เ ช น พื ช ที่ จั ด อ ยู ใ น ว ง ศ Polygonaceae,
Amaranthaceae และ Chenopodiaceae เป นพื ช
กลุมที่มีปริมาณสารออกซาเลตสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ใบและลําตน (Siener et al., 2006) โดยสารออกซา
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เลตที่มีในพืชนั้นมีอยู 2 รูปแบบ ไดแก สารออกซาเลต
ที่ละลายน้ํา (soluble oxalate) และสารออกซาเลตที่
ไมละลายน้ํา (insoluble oxalate) ซึ่งสวนใหญจะถูก
เก็บสะสมในเนื้อเยื่อพืชในรูปของผลึกแคลเซียมออกซา
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) รู ป ร า งของผลึ ก และการกระจายของผลึ ก
แคลเซี ย มออกซาเลตในพื ช นั้ น เป น ลั ก ษณะทาง
พันธุกรรมและสามารถนํามาใชในการระบุพืชบางกลุม
ได (Nakata, 2002; 2003) ส วนปริ ม าณของผลึ ก
แคลเซี ย มออกซาเลตที่ พ บนั้ น สั ม พั น ธ โ ดยตรงกั บ
ปริ ม าณแคลเซี ย มในสภาวะปลู ก โดย JãureguiZùñiga et al. (2005) พบวาการเพิ่มปริมาณแคลเซียม
ในอาหารที่ ใ ช ป ลู กมี ผ ลให มี การสะสมผลึ ก ในถั่ วแขก
(Phaseolus vulgaris L.) ในปริมาณที่มากขึ้นดวย ใน
ทํานองเดียวกัน ถามีปริมาณผลึกแคลเซียมออกซาเลต
อยู ม าก ในพื ช นั้ น ก็ จ ะมี ส ารออกซาเลตอยู ม ากด ว ย
เชนกัน (Nakata and McConn, 2007)
อย า งไรก็ ต ามพื ช ผั ก ก็ ถื อ เป น อาหารที่ มี
ประโยชนทั้งมีวิตามิน แรธาตุ และมีใยอาหารสูง และ
เป นอาหารหลั ก ของคนไทยในทุ กภู มิ ภ าครวมทั้ ง ใน
จังหวัดหนองคายซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรทั้งพืชและสัตว รวมทั้งการไดรับอิทธิพลจาก
วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคอาหารจากชาวไทยเชื้ อ สาย
เวี ย ดนามที่ เ ป นประชากรสวนมากของจั ง หวัด ทํ าให
เป นจั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี ผั กโดยเฉพาะอย างยิ่ ง ผั ก สดเป น
ส ว นประกอบหรื อ เครื่ อ งเคี ย งของอาหารขึ้ น ชื่ อ
หลากหลายชนิด เชน แหนมเนือง กระยอสด หมูตะไคร
เปนตน นอกจากนีก้ ารบริโภคผักมีทั้งที่นิยมรับประทาน
เป นผั กสุกซึ่ง การตม ใหสุ กหรื อลวกจะช วยลดปริม าณ

Research

สารออกซาเลตได เ ป น บางส ว น (Oscarsson and
Savage, 2007) และสวนที่นิยมรับประทานเปนผักสด
ซึ่งจะไมสามารถลดปริมาณของสารออกซาเลตที่มีในพืช
ได
จากป ญ หานี้ ทํ าให ที่ ผ านมามี ผู ส นใจสํ ารวจ
การมีผลึ กแคลเซียมออกซาเลตในผักพื้นบานบางชนิ ด
เชน สุทธิราและคณะ (2549) ที่ตรวจหาผลึกแคลเซียม
ออกซาเลตในผักพื้นบานจํานวน 20 ชนิด รวมทั้ง กัญจ
นาและภัทรียา (2540) ที่มีการตรวจหาผลึกแคลเซีย ม
ออกซาเลตในพื ช ผั ก พื้ น เมื อ งของภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือจํานวน 22 ชนิด แตขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ก็ ยั ง ไม ค รอบคลุ ม ชนิ ด พื ช ผั ก ทั้ ง หมดที่ มี ก ารนํ า มา
บริ โ ภคและยั ง ขาดข อมู ล ในเชิ ง ปริ ม าณที่ จะสามารถ
นําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
จึงมีจุดประสงคเพื่อสํ ารวจการมีผลึกและปริมาณผลึ ก
แคลเซียมออกซาเลต และตรวจวัดปริมาณออกซาเลต
ทั้งหมดในพืชผักบางชนิดที่ นํามาบริ โภคในเขตจังหวั ด
หนองคาย ผลจากการศึ ก ษานอกจากจะเป นการได
ขอมูลเพิ่มเติมจากที่เคยมีผูศึกษาในพืชผักพื้นบานบาง
ชนิดแลวยัง สามารถใชเปนแนวทางในการเลือกบริโภค
ผักแตละชนิดซึ่งอาจชวยลดปจจัยเสี่ ยงตอการเกิดโรค
นิ่วในทางเดินปสสาวะ

วิธีการศึกษา
1. ตัวอยางพืชผักที่ใชในการศึกษา
ตัวอยางพืชที่นํามาศึกษาไดมาจากการสํารวจ
ชนิ ด ผั ก ที่ ว างขายในตลาดสด 4 แห ง ในจั ง หวั ด
หนองคาย ได แ ก ตลาดแจ งสว าง ตลาดชั ย พร ตลาด
โพธิ์ชัย และตลาดเวียงคุก โดยตัวอยางพืชผักบางชนิด
แสดงในรูปที่ 1 และพืชผักทุกชนิดที่นํามาศึกษาแสดง
ในตารางที่ 1 เก็บรักษาตัวอยางกอนวิเคราะหในตูเย็น
และใชตัวอยางที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวประมาณ 1-3
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วัน ชวงระยะเวลาในการเก็บตัวอยางพืชผักคือ ระหวาง
เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2552
2. การศึกษาผลึกแคลเซียมออกซาเลต
ศึกษาการมีผลึกและชนิดของผลึกโดยการตัด
ตามขวางใบพืชดวยใบมีดโกนโดยไมผานการยอมสีแลว
นําไปศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสง จากนั้นนํา
พืชที่มีผลึกขนาดใหญและเห็นไดชัดเจนซึ่งมีอยู 3 ชนิด
ได แ ก ผั กขม ปอ และผั ก ไหม ไปศึ กษาเปรี ย บเที ย บ
ความหนาแนนของผลึกในใบลําดับ ที่ 1-5 จากปลาย
ยอด โดยวิธีการทําใหใสดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด (NaOH) โดยไม มี ก ารย อ มสี (ดั ด แปลงจาก
Lersten and Curtis, 2001) และนั บจํ านวนผลึ ก
ภายใตกลองจุลทรรศน โดยแตละชนิดจะนับจํานวน 5
ซ้ํา ๆ ละ 5 พื้นที่ ความหนาแน นของผลึกคํานวณได
จาก ความหนาแนน = จํานวนผลึก/พื้นที่ 1 ตาราง
มิลลิเมตร จากนั้นบันทึกภาพผลึกจากกลองจุลทรรศน
ZEISS รุน AXIOSTAR
3. ก ารหาป ริ มาณอ อ กซ าเ ลตทั้ งหมด ( total
oxalate)
นําพื ชที่ศึ กษาไปทํ าการวิเ คราะหห าปริ มาณ
ออกซาเลตทั้งหมด โดยวิธีการของ Munro and Bassir
(1969) ซึ่ง มีห ลักการวิเคราะหป ระกอบดวย การสกั ด
ออกซาเลตจากตัวอยางพืชดวยกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
โดยใหความรอนที่ 40-50 องศาเซลเซียส แลวทําการ
ตกตะกอนออกซาเลตออกจากสารที่ ส กั ด ได ด ว ย
แคลเซี ย มคลอไรด (CaCl2) จากนั้ น แยกตะกอน
แคลเซี ย มออกซาเลตออกมาแล ว ละลายด ว ยกรด
ซัล ฟ วริ ก (H2SO4) ในขั้ นสุ ด ทายทําการวิ เคราะห ห า
ปริมาณออกซาเลตโดยใชเทคนิคการไตเตรตโดยอาศัย
ปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ ด ว ยโพแทสเซี ย มเปอร แ มงกาเนต
(KMnO4) และเพื่อการเปรียบเทียบปริมาณออกซาเลต
ในพืชแตละชนิด พืชที่นํามาวิเคราะหหาปริมาณออกซา
เลตทั้งหมดจึงเปนชนิดที่เก็บในชวงฤดูกาลเดียวกัน คือ
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ชวงเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2552 โดยสวนของพื ช ที่
นําไปวิเคราะหขึ้นอยูกับสวนที่นิยมนํามาบริโภค ไดแก
ใบ หรื อ ใบและยอดอ อ น และในการวิ เ คราะห ใ ช
ตัวอยางพืชสด 300 กรัม

ผลการศึกษาและวิจารณผลการศึกษา
จากการศึกษาการมีผลึกในสวนของใบพืชผัก
จํานวน 20 ชนิด พบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบพืช
12 ชนิด แตไมพบผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบพืช 8
ชนิ ด ได แ ก ผั กกาดกวางตุ ง ผั กกาดหอม สะระแหน
มะระขี้นก แมงลัก โหระพา ผักหวานปา และกะเพรา
รูป รางของผลึ กแคลเซี ย มออกซาเลตที่ พ บมี 5 แบบ
ไดแก ผลึกรูปดาว รูปปริซึม รูปเข็ม รูปแทง และรูปเม็ด
ทราย
นอกจากนี้ ยั ง พบผลึ กซิ ลิ กาในใบของพื ช 1
ชนิด คือ ผักหวานปา การมีผลึกและรูปรางของผลึกที่
พบแสดงดังตารางที่ 1 และรูปที่ 2
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ กั บ
รายงานการศึกษาของ กัญจนาและภัทรียา (2540) ที่
ศึกษาการมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตในพืชผักพื้นเมือง
ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบว าผลการศึ กษามี
ความสอดคล อ งกั น บางส ว น กล า วคื อ พบผลึ ก
แคลเซีย มออกซาเลตในพืชที่อยู ในสกุล เดียวกั น ไดแ ก
ผักโขม (Amaranthus gracilis Desf.) และผักโขม
(Amaranthus lividus L.) รวมทั้ ง ในผั กเม็ กและ
กะทกรก ทั้งในดานการมีผลึกและรูปรางของผลึกที่พบ
ยกเว น ในผั กอี ฮี น (Monochoria vaginalis) ซึ่ ง
รายงานการศึกษาดังกลาวไดรายงานวาไมพบผลึก แต
ในการศึกษาครั้ง นี้พบผลึ กรูป เข็ มในเซลล ชั้นมี โซฟล ล
(mesophyll) ของใบ ทั้งนี้การสะสมผลึกอาจแตกตาง
กั น ไปได ขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณแคลเซี ย มในดิ น ที่ ป ลู ก
เนื่องจากรูปรางและขนาดของผลึกสามารถแปรผันตาม
ปริ มาณความเข มข นของแคลเซี ย มในสภาพแวดล อม
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ของพื ช โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ผลึ ก รู ป ดาวซึ่ ง ผลึ กจะมี
ขนาดใหญ ขึ้นเมื่ อมี ป ริม าณแคลเซี ยมมาก และขนาด
ของผลึกจะเล็กลงเมื่อปริมาณของแคลเซียมลดลง และ

Research

ผลึ ก จะหายไปเมื่ อ พื ช อยู ใ นสภาวะขาดแคลเซี ย ม
(Nakata, 2003)

รูปที่ 1 ผักบางชนิด ที่นํามาศึกษาการมีผลึ กแคลเซีย มออกซาเลต: 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)
ตารางที่ 1 ชนิดของผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตทั้งหมดในพืชแตละชนิด

ผักขม
ผักปลัง
ผักกาดกวางตุง
ปอ
ชะมวง
ผักคาวทอง
ผักกาดหอม
ผักกะแยง
ผักหวานปา
สะระแหน

ชนิดของผลึก
แคลเซียมออกซาเลต
รูปดาว
รูปดาวและรูปปริซึม
รูปดาว
รูปดาว
รูปดาว
รูปดาว
-

ออกซาเลตทั้งหมด
(มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักแหง)
@
129.14
154.00
@
536.58
105.60
131.13
299.20
@
26.40

มะระขี้นก
ผักอีฮีน

รูปเข็มและรูปดาว

175.56
301.84

กะเฉด

รูปปริซึมและรูปเม็ด
ทราย

506.00

ลําดับ

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อทองถิ่น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Amaranthus gracilis Desf.
Basella alba L.
Brassica sp.
Corchorus olitorius L.
Garcinia cowa Roxb.
Houttuynia cordata Thunb.
Lactuca sativa L.
Limnophila geoffrayi Bonati
Melientha suavis Pierre
Mentha cordifolia Opiz ex
Fresen
Momordica charantia L.
Monochoria vaginalis (Burm.f.)
C. Presl ex Kunth
Neptunia oleraceae Lour.

11
12
13

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 42 ฉบับที่ 4

825

ตารางที่ 1 ชนิดของผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลตทั้งหมดในพืชแตละชนิด (ตอ)

แมงลัก
โหระพา
กะเพรา
กะทกรก
ผักไหม

ชนิดของผลึก
แคลเซียมออกซาเลต
รูปดาว
รูปดาว

ออกซาเลตทั้งหมด
(มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักแหง)
277.68
219.39
263.29
348.68
@

แคบาน
ผักเม็ก

รูปแทง
รูปปริซึม

132.00
774.44

ลําดับ

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อทองถิ่น

14
15
16
17
18

Ocimum americanum L.
O. basilicum L.
O. sanctum L.
Passiflora foetida L.
Sarcostemma secamone (L.)
Bennet.
Sesbania grandiflora (L.) Desv.
Syzygium gratum (Wight) S.N.
Mitra var. gratum

19
20

หมายเหตุ: @ หมายถึง ไมมีผลวิเคราะหปริมาณออกซาเลตทั้งหมด เนื่องจากไมมีตัวอยางพืชในชวงเดือนกันยายน 2552

รูปที่ 2 ผลึกที่พบในใบพืชผักที่ศึกษา: a. ผลึกรูปดาวในใบผักปลัง; b. ผลึกรูปดาวในใบผักไหม; c. ผลึกรูปดาวใน
ใบผักคาวทอง; d. ผลึกรูปเข็มที่อยูรวมกันเปนมัดในเซลลของใบผักอีฮีน; e. ผลึกรูปปริซึมในใบผักกะเฉด;
f. ผลึกซิลิกาในใบผักหวานปา
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหนาแนนของ
ผลึกระหวางใบออนและใบแกในพืช 3 ชนิด ไดแก ผัก
ขม ปอ และผักไหม ทั้งนี้เนื่องจากในพืชทั้ง 3 ชนิดนี้มี
ผลึ ก รู ป ดาวที่ มี ข นาดใหญ สามารถมองเห็ น ผลึ ก ได
ชัดเจนภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง ซึ่ งจะทําให
คาที่ไดจากการนับมีความถูกตองมากกวาในชนิดอื่น ๆ
ผลจากการเปรียบเทียบดังแสดงในรูปที่ 3 จะเห็นไดวา
ความหนาแนนของผลึกแคลเซียมออกซาเลตในใบออน
มี ม า ก ก ว า ใ น ใ บ แ ก ย กเ ว น ใ น ใ บ ข อ ง ผั ก ไ ห ม

(Sarcostemma secamone) ที่พบวาใบในลําดับที่ 1
มีป ริ ม าณผลึ กน อยกว าในใบลํ าดั บ ที่ 2 ซึ่ ง ข อมู ล จาก
การศึ กษาในครั้ ง นี้ ไ มเ พี ย งพอที่จะนํ ามาใช อธิ บ ายถึ ง
สาเหตุของความแตกตางในกรณีนี้ได อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาโดยเฉลี่ยแลวพบวาความหนาแนนของผลึกใน
ใบออนมี แ นวโน ม มากกวาความหนาแนนในใบแก ซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของกั ญ จนาและภั ท รี ย า
(2540) รายงานการศึกษาของ Nakata and McConn
(2007) พบว าหากพื ชมี ปริ ม าณผลึ กแคลเซีย มออกซา
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เลตมากพืช นั้ นก็ จะมี ป ริม าณสารออกซาเลตมากด วย
เช นกั น นอกจากนี้แ ล วการศึ กษาในผักขม (Spinacia
oleraceae L.) และ Colocasia esculenta (L.)
Schott ยังพบวาปริมาณออกซาเลตทั้งหมดและออกซา
เลตที่ ล ะลายน้ํ า (soluble oxalate) ในใบอ อนมี
มากกว า ในใบแก แ ละในต นพื ช ที่ มี อ ายุ นอ ยกว า จะมี
ปริ ม าณของออกซาเลตมากกว าในพื ช ที่ อ ายุ ม ากขึ้ น

Research

(Kitchen and Burns, 2006; Oscarsson and
Savage, 2007) ดังนั้นจากผลการศึกษาเปรียบเทีย บ
ความหนาแน นของผลึ กระหว างใบที่ 1 ถึ ง ใบที่ 5 ใน
ครั้ ง นี้ จึ ง อาจกล าวได ว า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บใบพื ช ต น
เดียวกันในปริม าณที่เท ากันแล วในใบออนของพืชจะมี
ปริมาณของสารออกซาเลตมากกวาในใบแก

รูปที่ 3 ความหนาแนนของผลึกในใบที่ 1-5 ของพืช 3 ชนิด
ผลการศึ ก ษาปริ ม าณของสารออกซาเลต
ทั้งหมดในพืช สวนที่นํามาบริโภคเพื่ อให ทราบปริ มาณ
ของสารออกซาเลตที่ จะไดรั บเมื่อรับประทานผักชนิ ด
นั้น ๆ ตามปกติ พบวาในพืชทั้ง 16 ชนิดที่นํามาศึกษา
นั้น เกือบทุกชนิด ยกเวนสะระแหน มีปริมาณสารออก
ซาเลตทั้ ง หมดมากกว า 100 มิ ล ลิ ก รั ม /100 กรั ม
น้ํ า หนั ก แห ง ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ปริ ม าณที่ ค อ นข า งสู ง
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะหปริมาณออก
ซาเ ล ตทั้ ง ห มด ใ นใ บข อง ผั ก กาด กวาง ตุ ง แ ล ะ
ผักกาดหอมในครั้งนีก้ ับการวิเคราะหของ Judprasong
et al. (2006) พบวามีป ริม าณแตกต างกัน โดยค า
ปริมาณออกซาเลตในพืชทั้ง 2 ชนิดในการศึกษาครั้งนี้มี
คา 154 มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักแหง และ 131.13
มิลลิกรัม/100 กรัมน้ําหนักแหง ตามลําดับ ซึ่งสูงกวา
ค า ที่ วั ด ได ใ นรายงานดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ อ าจเป น ผ ล
เนื่องมาจากวิ ธีการในการวิ เคราะหซึ่ง มีผ ลตอปริ มาณ
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) และปริม าณแสง (Nakata,
2003) เปนตน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งการมี ผ ลึ ก และ
ปริ ม าณสารออกซาเลตทั้ ง หมดในพื ช ทั้ ง 16 ชนิ ด
(ตารางที่ 1) จะเห็นไดวาพืชที่มีการสะสมผลึกสวนใหญ
จะมีปริมาณสารออกซาเลตสูง ยกเวนผักปลัง แคบาน
และพลูค าว ซึ่ งมี ปริ มาณของสารออกซาเลตที่ต่ํ ากว า
พื ช บางชนิ ด ที่ ต รวจไม พ บผลึ กในส วนของใบ ซึ่ ง จาก
ขอมูลนี้จะเห็นไดวาการมีผ ลึกสามารถบอกไดเบื้องต น
วาพืช ชนิด นั้นมี ปริมาณของสารออกซาเลตสู ง แตการ
ตรวจไม พ บผลึ ก ไม ส ามารถบอกได ว า พื ช ชนิ ด นั้ น มี
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ปริ ม าณของสารออกซาเลตน อ ยหรื อน อยกว าชนิ ด ที่
ตรวจพบผลึก ทั้งนี้เนื่องจากสารออกซาเลตในพืชชนิด
นั้นอาจอยูในรูปของออกซาเลตที่ละลายน้ํามากกวาใน
รูปของผลึกแคลเซียมออกซาเลตนั่นเอง
ปริมาณของออกซาเลตที่มีผลตอปริมาณการ
ดู ด ซึ ม แคลเซี ย มและการก อ ให เ กิ ด นิ่ ว ในทางเดิ น
ปสสาวะไดมากกวานั้นเปนสวนของออกซาเลตที่ละลาย
น้ํ า โดยออกซาเลตไปรวมตั ว กั บ แคลเซี ย มไอออน
กลายเปนผลึกแคลเซียมออกซาเลตที่ไมละลายน้ํา แม
ขอมูลในการศึ กษาครั้งนี้จะไมสามารถบอกไดวาในพื ช
แต ละชนิ ดมี ปริ มาณของออกซาเลตที่ไ มล ะลายน้ําอยู
มากน อยเพี ย งใดเนื่ องจากปริ ม าณสารออกซาเลตที่
วิ เ คราะห ใ นการศึ ก ษานี้ เ ป นปริ ม าณของออกซาเลต
ทั้งหมดซึ่งประกอบดวยปริมาณออกซาเลตที่ละลายน้ํา
และออกซาเลตที่ไมละลายน้ํา และพืชแตละชนิดจะมี
ร อ ยละของออกซาเลตที่ ล ะลายน้ํ า (% soluble
oxalate) ที่แตกตางกัน (Judprasong et al., 2006)
แต อย างไรก็ ต ามจากผลการศึ กษาที่ พ บว าในพื ช บาง
ชนิดที่ไมพบการสะสมของผลึกแตกลับมีปริมาณออกซา
เลตทั้งหมดสูง เชน แมงลัก โหระพา และกะเพรา ที่มี
ปริมาณออกซาเลตทั้งหมดสูงกวา 200 มิลลิกรัม/100
กรัมน้ําหนั กแหง นั้น อาจเปนไปไดวาปริม าณออกซา
เลตเกือบทั้ งหมดที่วัด ไดเ ปนปริ มาณของออกซาเลตที่
ละลายน้ํา ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับสารออกซาเลต
ในปริมาณที่เปนอันตรายตอรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับผูที่มีความเสี่ยงหรือมีประวัติของโรคที่เกี่ยวของ
กับการดูดซึมแคลเซียมไดนอยและนิ่วในไต ควรเลือก
วิธีการในการบริ โภคที่ สามารถลดปริ มาณสารออกซา
เลตที่จะไดรับ ซึ่งไดแก การตมผักในน้ําเดือดและเทน้ํา
ที่ ใ ช ต ม ทิ้ ง ไป หรื อ การนํ าผั กชนิ ด นั้ น ๆ ไปประกอบ
อาหารร วมกับ นมสดหรื อผลิ ต ภั ณฑ นม ซึ่ ง จะช วยลด
ปริ ม าณของออกซาเลตที่ ร า งกายจะได รั บ ลงได
(Oscarsson and Savage, 2007; Mårtensson and
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Savage, 2008; Savage et al., 2009; Moreau and
Savage, 2009)

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวา ใบออนของ
พืชมีการสะสมสารออกซาเลตในปริมาณมากกวาใบแก
และพืชที่ตรวจพบผลึกสวนใหญจะมีปริมาณสารออกซา
เลตสู ง ดวยเช นกั น แตการตรวจไม พบผลึ กแคลเซี ย ม
ออกซาเลตไม ส ามารถบอกได วาพื ช นั้ นมี ป ริ ม าณสาร
ออกซาเลตอยูนอยกวาในพืชที่ ตรวจพบวามีการสะสม
ผลึกแคลเซียมออกซาเลต
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยั ง ขาดผลการวิ จัย ในเชิ ง
เปรี ยบเทีย บข อมูล ของพืช แต ละชนิด ที่ปลู กในสภาวะ
การปลูกที่ตางกันที่อาจมีผลตอปริมาณสารออกซาเลต
ที่สะสมในพืช ที่แตกต างกัน ซึ่งนาจะเป นประโยชนต อ
การพัฒ นาการปลูกพืช ผักใหมี ปริม าณสารออกซาเลต
ต่ําเพื่อสุขภาพไดดียิ่งขึ้น
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