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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและศกัยภาพของการตา้นอนุมูล
อิสระของสารสกดัหยาบจากรากและใบของวา่นผกัปัง ดว้ยตวัท าละลาย 3 ชนิด คือ เมทานอล  เอทานอล และไดคลอโร
มีเทน โดยประเมินศกัยภาพของการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัวธีิ DPPH และทดสอบความสามารถในการรีดิวซ์ดว้ย
วิธี FRAP ผลการศึกษาพบวา่ สารสกดัหยาบจากรากดว้ยตวัท าละลายเอทานอล มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และมี
ความสามารถในการรีดิวซ์มากท่ีสุด (234.76 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อน ้ าหนกัแห้ง 100 กรัมและ 480.34 มิลลิกรัมเหล็ก
ต่อน ้ าหนกัแห้ง 100 กรัม ตามล าดบั) และมีค่า IC50นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรจากขอ้มูลของการศึกษา
คร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่สารสกดัหยาบจากรากของวา่นผกัปังดว้ยตวัท าละลายเอทานอลสามารถใชเ้ป็นแหล่งของสารตา้น
อนุมูลอิสระทางเลือกใหม่จากธรรมชาติได ้

 
ABSTRACT 

The aims of this study were to compare total phenolic content (TPC) and antioxidant potency of Talinum 
paniculatum extracted by methanol, ethanol and  dichloromethane. The antioxidant activity and reducing property of 
the extracts were evaluated by DPPH and antioxidant power reduction (FRAP), respectively. The results illustrated 
that the root extracted by ethanol produced the highest TPC and FRAP value (234.76 mg gallic acid equivalents 
(GAE)/100 g dry weight). In addition, the IC50of this extract (0.34 mg/mL) exhibited the lowest value when compared 
with the other solvent extractions. The outcomes of this study suggested that T. paniculatum's root extracted by 
ethanol might be used as the novel naturally antioxidant source.  
 
 
 

 
ค าส าคญั: วา่นผกัปัง การตา้นอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก 
Keywords: Talinum paniculatum, Antioxidant, Phenolic Content 
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BMP3-2 

บทน า 
สารอนุมูลอิสระ (Free radical) หรือสารประ 

กอบออกซิเจนที่เป็นสารอนมูลอิสระเป็นสารที่มี
ความเสถียรต ่า โดยสารเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนได้จากกระ 
บวนการเมตาบอลิซึมทัว่ไปของร่างกายหรือไดรั้บจาก
ภายนอก เป็นท่ีทราบกนัดีวา่สารอนุมูลอิสระเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัต่อการเกิดพยาธิสภาพของโรคเร้ือรังต่างๆ เช่น 
มะเร็ง (Cancer) โรคของการแก่ตวั (Aging) โรคเบา 
หวาน (Diabetics) หรือโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบหลอด
เลือดและหวัใจ (Cardiovascular disease) เป็นตน้ 

มีงานวิจัยหลายฉบับท่ีได้แสดงให้เห็นถึง   
อาหารหรือสารธรรมชาติท่ีประกอบด้วยสารต้าน     
อนุมูลอิสระมีบทบาทส าคญัในการป้องกนัการเกิดและ
พฒันาการของโรคเหล่าน้ี ดังนั้นการบริโภคอาหาร
หรือสารประกอบจากธรรมชาติท่ีมีส่วนประกอบของ
สารตา้นอนุมูลอิสระจึงเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในปัจจุบนั  

วา่นผกัปัง (Talinum paniculatum) เป็นพืชท่ี
อยูใ่นวงศ์ Portulacaceae ถือเป็นพืชท่ีน่าสนใจอีกชนิด
หน่ึงท่ีพบไดท้ัว่ไปในเอเชียซ่ึงรวมถึงประเทศไทย เป็น
ท่ียอมรับวา่พืชชนิดน้ีมีคุณสมบติัทางการแพทย ์เช่น ใช้
การรักษาอาการอักเสบ บ ารุงร่างกาย ช่วยปรับสมดุล
ของฮอร์โมนเพศ หรือใชบ้รรเทาอาการท่ีเกิดข้ึนในหญิง
วยัหมดประจ าเดือน  หรือใชบ้รรเทาอาการแทรกซ้อนท่ี
เกิดข้ึนในหญิ งท่ี มีสภาวะบกพร่องทางฮอร์โมนเพศ 
(Thanamool et al., 2013) ใชรั้กษาอาการอกัเสบ บ ารุง
ร่างกาย และบรรเทาอาการปัสสาวะขดั (เต็ม, 2544) มี
รายงานถึงการมีฤทธ์ิการเป็นยาในด้านการตา้นแบคที 
เรีย (Antibacterial activity) ฤทธ์ิในการตา้นอกัเสบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ธนารักษ์ และคณะ, 2547; Hodex et al., 2002; Singh 
et al., 2010) ฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ (Lestario et al., 
2009) และสารสกัดหยาบจากใบและรากของว่านผกั
ปังยงัมีฤทธ์ิเป็นสารคลา้ยกบัเอสโตรเจน (Estrogenic-
like activity) ในหนูตดัรังไข่ โดยสามารถเพ่ิมปริมาณ
เอสโตรเจนในกระแสเลือด และป้องกนัการฝ่อลีบของ
อวยัวะสืบพนัธ์ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลรายงานทางสารพฤกษเคมี 
(Phytochemical data) แสดงให้ เห็นว่าสารสกัดจาก  
วา่นผกัปังในส่วนต่างๆ มีสารท่ีส าคญัทางการแพทยอ์ยู่
หลายชนิด ไดแ้ก่ สารในกลุ่มซาโปนินท่ีมีการสร้างเป็น 
สเตียรอยด์ (Steroidal-saponis) เช่น แคมเปสเตอรอล 
(Campesterol) เบตา้-ซิโตสเตอรอล (β-sistosterol) และ 
สติกมาสเตอรอล (Stigmasterol) (Filho et al., 2010) ซ่ึง 
สารเหล่าน้ีต่างมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระเป็น   
ประโยชน์ต่อระบบสืบพนัธ์ุ เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน
ในร่างกาย และลดความเส่ียงต่อการเกิดมะเร็ง และมี
รายงานการเปรียบเทียบสารส าคญัท่ีพบในวา่นผกัปังกบั 
โสมเกาหลี พบวา่วา่นผกัปังมีสารในกลุ่มแอลคาลอยด ์
(Alkaloid) ซาโปนิน (Saponin) และฟลาโวนอยด์
(Flavonoid) เช่นเดียวกนักบัโสมเกาหลี (Yulia et al., 2005)  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าว่านผักปัง
เป็นพืชท่ีมีศกัยภาพทางเภสัชวิทยาท่ีน่าสนใจ ดงันั้น
การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ศึกษาปริมาณของสารประกอบ 
ฟีนอลิกท่ีสกดัดว้ยตวัท าละลายท่ีแตกต่างกนัพร้อมทั้ง
เปรียบเทียบศกัยภาพของการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ
ของสกัดดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางเพ่ิมเติมในการ
น าไปพฒันาและใชป้ระโยชน์ทางการแพทยต์่อไป  
 

 
 
 
 
 

ก ข 

ภาพที ่1 ลกัษณะราก (ภาพ ก) และใบ (ภาพ ข) ของวา่นผกัปัง 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
ศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสาร

สกัดหยาบรากและใบว่านผักปังท่ีสกัดด้วยตัวท า
ละลายเมทานอล เอทานอล และไดคลอโรมีเทน และ
เปรียบเทียบศกัยภาพของการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ
ของสารสกดัโดยวธีิ DPPH และ FRAP assay  
 
วธีิการวจิยั 

1. การศึกษาผลของตวัท าละลายท่ีใชใ้นการ
สกดัต่อผลผลิตของสารสกดั 

กระบวนการศึกษาจะมีการเก็บตวัอย่าง
วา่นผกัปังจากแหล่งธรรมชาติในเดือนมีนาคม และท า
การตรวจสอบเอกลักษณ์ตัวอย่าง (Thanamool et al., 
2013) แยกตัวอย่างออกเป็น 2 ส่วน คือรากและใบ 
จากนั้นน ามาลา้งท าความสะอาดและตากให้แห้ง อบท่ี
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แลว้
น ามาบดให้ละเอียด สกดัดว้ยตวัท าละลายเมทานอล 
เอทานอล และไดคลอโรมีเทน โดยใชต้วัอย่างรากและ
ใบจ านวน 35 กรัม ใชต้วัท าละลาย 300 มิลลิลิตร เป็น
เวลา 6 ชัว่โมง จากนั้นระเหยตวัท าละลายออกโดยใช้
เคร่ืองระเหยแบบหมุนภายใตสุ้ญญากาศ จากนั้นน าไป
ชั่งน ้ าหนักของสารสกัดท่ีได้เพ่ือพิจารณาผลได้ของ
สารสกัด (%yield) และเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -80 องศา
เซลเซียส เพื่อใชใ้นการทดสอบต่อไป   

2.  การวเิคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟี

นอลิกในสารสกดัจากพืชดว้ยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทท
รี โดยใชต้วัท าละลายเมทานอล เอทานอล และไดคลอ
โรมีเทนเตรียมสารสกัด ท่ี ใช้ในการทดสอบโดย
ดัดแปลงวิธีของ Milan (2011) โดยชั่งตัวอย่างมา 0.25 
กรัม ละลายในตวัท าละลายปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปิเปต
มา 400 ไมโคร ลิตร เติมสารละลาย Folin-Ciocalteu 
ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร  ปริมาตร 1.8 
มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว ้5 นาที หลงัจากนั้นเติมสารละลาย  
NaHCO3 ความเข้มข้น ร้อยละ 7.5 โดยน ้ าหนักต่อ
ปริมาตร (%w/v)  ปริมาตร 1.2  มิลลิลิตร เขยา่ให้เขา้กนั 

ตั้งท้ิงไว ้1 ชัว่โมงในท่ีมืด  น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวค ล่ืน  765 น าโน เมตร เป รียบเที ยบกับ
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิค 

3. การประเมินศกัยภาพของการตา้นอนุมูล
อิสระวิธี DPPH และ FRAP assay โดยใชต้วัท าละลาย
เมทานอล เอทานอล และไดคลอโรมีเทน   

3.1 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ 
(Free radical scavenging) ดว้ยวธีิ 1,1-Diphenyl-2- 
picrylhydrazyl; DPPH)  

หาฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ DPPH ใน
สารสกดั (Blois, 1958) ดดัแปลงวิธีของ Milan (2011) 
เตรียมสารสกัดหยาบในตวัท าละลายต่างๆ ท่ีมีความ
เข้มข้นแตกต่างกัน ปิ เปตตัวอย่างมาปริมาตร 500 
ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารละลาย DPPH เขม้ขน้ 0.01 
มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 3 มิลลิลิตร เก็บไวใ้นท่ีมืดท่ี
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น ามาวดัค่าการดูดกลืน
แสงท่ีความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร โดยใชต้วัควบคุม
เป็นตัวท าละลายผสมกับ  DPPH ร้อยละการยับย ั้ ง
สามารถค า นวณได้จากสมการท่ี 1 จากนั้ นน าค่าท่ี
ได้มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการ
ยับย ั้ งกับความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง  และ
ค านวณค่าความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมลู
อิสระร้อยละ 50 (IC50)  
 

ร้อยละการยบัย ั้ง =   
Aตวัควบคุม−Aตวัอยา่ง

Aตวัควบคุม
    x 100      (1) 

 
3.2 การทดสอบความสามารถในการ

รี ดิ ว ซ์ ด้ ว ย วิ ธี  FRAP (Ferric reducing antioxidant 
power) 

การทดสอบความสามารถในการ
รี ดิ วซ์ ด้วยวิ ธี  FRAP โดย เป รียบ เที ยบกับ กราฟ
มาตรฐานของสาร ละลายเฟอร์รัสซลัเฟต ดดัแปลงวิธี
ของ Kaison et al., (2011) โดยเตรียมสารละลาย FRAP 
reagent ซ่ึงมีอัตรา ส่วนผสมดังน้ี  อะซีเตตบัฟเฟอร์ 
เขม้ขน้ 300 มิลลิโมลาร์ สารละลาย 2,4,6-tri(2-pyridyl)-
S-traizine (TPTZ) เขม้ ขน้ 10  มิลลิโมลาร์  สารละลายไอร์
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BMP3-4 

รอน (III) คลอไรด์เข้มข้น  20 มิลลิโมลาร์ ผสมกันใน
อตัราส่วนโดยปริมาตรเท่ากบั 10:1:1 (v/v/v) 

เตรียมตวัอย่างของสารสกดัเพ่ือทดสอบ 
โดยชัง่ตวัอยา่ง 0.250 กรัม เติมตวัท าละลาย 4 มิลลิลิตร     
ปิเปตมา 0.1 มิลลิลิตร เติม FRAP reagent  ปริมาตร 4.5 
มิลลิลิตร น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 4 นาที น าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 593 นาโนเมตร  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยน้ีท าการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ ้ า 
ข้อมูลแสดงในรูปแบบของค่าเฉล่ีย±ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรม SPSS 15.0 for 
windows โ ด ย ใ ช้  Analysis of variance (ANOVA) 
วเิคราะห์ดว้ย Duncan’s new multiple range test (DMRT)  
 
ผลการวจิยั 

1. ผลของตวัท าละลายท่ีใช้ในการสกัดต่อ
ผลไดข้องสารสกดัหยาบ 

จากการเตรียมสารสกดัตวัอยา่งโดยใชต้วั
ท าละลายทั้ง 3 ชนิด พบว่าการใชเ้อทานอลเป็นตวัท า
ละลายในการสกัด สารสกัดหยาบจากทั้ งรากและใบ
สามารถให้ผลไดร้้อยละมากท่ีสุดเท่ากบั ร้อยละ 20.77 
และ 22.33 รองลงมาคือ การสกดัดว้ยตวัท าละลายเมทา
นอล (ร้อยละ 16.11 และ 18.47) และการสกัดด้วยตวั
ท าละลายไดคลอโรมีเทน (ร้อยละ 2.56 และ 5.13) ดงั 

แสดงในตารางท่ี 1 ทั้ งน้ีการใช้ตวัท าละลายต่างชนิด
กนัในการสกดัส่งผลต่อปริมาณของสารสกดัท่ีไดแ้ตก 
ต่างกัน เน่ืองจากความมีขั้ วของตวัท าละลายท่ีใช้ใน
การสกัดมีความแตกต่างกัน โดยเอทานอลมีความ 
สามารถในการสกดัสารประกอบฟลาโวนอยด์ (อรชร, 
กาญจนา, 2015; Xiaozhen et al., 2012) และซาโปนิน 
(Hostettman, Marton, 1955) ซ่ึงเป็นสารส าคญัท่ีพบใน
วา่นผกัปัง 

2.  ผลการวเิคราะห์หาปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิก 

จากการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ  
ฟีนอลิกจากสารสกดัหยาบส่วนรากและใบของวา่นผกั
ปัง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 พบวา่ สารสกดัหยาบจากราก
และใบของตัวท าละลายทั้ ง 3 ชนิดมีปริมาณสาร 
ประกอบฟีนอลิกรวมเป็นดงัน้ี สารสกดัเอทานอล> เม
ทานอล>ไดคลอโรมีเทน เม่ือพิจารณาสารสกดัหยาบท่ี
ไดจ้ากรากปริมาณฟีนอลิกรวมมากท่ีสุดคือ การสกัด
ด้วยตัวท าละลายเอทานอล โดยมีค่าเท่ากับ 234.76 
มิลลิกรัมแกลลิคต่อน ้ าหนกัแหง้ 100 กรัม รองลงมาคือ 
การสกดัดว้ยตวัท าละลายเมทานอล และการสกัดดว้ย
ตวัท าละลายไดคลอโรมีเทน มีค่าเท่ากับ 127.43 และ 
44.50 มิลลิกรัมแกลลิคต่อน ้ าหนักแห้ง 100 กรัม ตาม 
ล าดบั ส่วนสารสกดัหยาบจากใบมีปริมาณฟีนอลิกรวม
มากท่ีสุดคือ การสกดัดว้ยตวัท าละลายเอทานอลเท่ากบั 
207.43 มิลลิกรัมแกลลิคต่อน ้ าหนักแห้ง 100 กรัม รอง 
ลงมาคือ การสกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอล และการ
สกัดด้วยตัวท าละลายไดคลอโรมีเทน มีค่าเท่ากับ 

                
ตารางที ่1  ร้อยละผลได ้(yield) ของสารสกดัหยาบรากและใบวา่นผกัปังตอ่น ้ าหนกัแหง้ 

ตวัอยา่ง 
ร้อยละผลได ้(ร้อยละโดยน ้ าหนกั) 

ราก ใบ 
 เมทานอล 16.11±1.06b 18.47±0.61b 
 เอทานอล 20.77±2.18c 22.33±1.00c 
 ไดคลอโรมีเทน 2.56±0.62a 5.13±0.45a 
หมายเหตุ อกัษร a, b, c ท่ีแสดงในแนวตั้งหมายถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
(p<0.05) ของค่าเฉล่ียร้อยละผลไดข้องสารสกดัหยาบรากและใบดว้ยตวัท าละลายต่างๆ 
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           ตารางที ่2 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสารสกดัหยาบจากรากและใบวา่นผกัปังในตวัท าละลายต่างๆ 

ตวัอยา่ง 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก 

(มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อน ้ าหนกัแหง้ 100 กรัม) 
ราก ใบ 

 เมทานอล 127.43±1.58b 118.64±2.04b 
 เอทานอล 234.76±1.77c 207.43±2.56c 
 ไดคลอโรมีเทน 44.50±0.31 a 42.75±0.40a 
หมายเหตุ อกัษร a, b, c ท่ีแสดงในแนวตั้งหมายถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
ของค่าเฉล่ียปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของสารสกดัหยาบรากและใบดว้ยตวัท าละลายต่างๆ 

   
 

 

         ภาพที ่2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระวธีิ DPPH กบัความเขม้ขน้ของสารสกดัหยาบ 
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   ตารางที ่3 ผลการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ  DPPH และ FRAP             

ตวัอยา่ง 
IC50 วธีิ DPPH 

(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 
FRAP values วธีิ FRAP 

(มิลลิกรัมเหลก็ต่อน ้ าหนกัแหง้ 100กรัม) 
 ราก ใบ ราก ใบ 

 เมทานอล 0.43±0.01b 0.46±0.01b 371.53±2.66b 333.76±4.78b 
 เอทานอล 0.34±0.01a 0.40±0.00a 480.34±4.43c 446.49±4.76c 
 ไดคลอโรมีเทน 0.54±0.01c 0.57±0.01c 68.20±1.09a 62.28±5.13a 

หมายเหตุ อกัษร a, b, c ท่ีแสดงในแนวตั้งหมายถึงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ของค่าเฉล่ีย
IC50 และ FRAP ของสารสกดัหยาบจากรากและใบดว้ยตวัท าละลายต่างๆ 

 
118.64 และ 42.75 มิลลิกรัมแกลลิคต่อน ้ าหนักแห้ง 
100 กรัม ตามล าดบั ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของ
สารสกัดหยาบจากรากและใบว่านผกัปังโดยใชต้วัท า
ละลายแตกต่างกัน 3 ชนิด พบว่าผลท่ีได้มีความแตก 
ต่างทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (p<0.05) 
และเม่ือพิจารณาปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกท่ี
พบในสารสกดัหยาบจากรากและใบ ปริมาณของสาร 
ประกอบฟีนอลิกท่ีพบในรากจะมีค่าสูงกวา่ใบทั้งหมด
ทุกตวัอยา่ง 

3. ผลการประเมินศักยภาพของการต้าน
อนุมูลอิสระ 

3.1 ผลการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ
วธีิDPPH 

จากการทดสอบฤทธ์ิในการก าจัด
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบส่วนรากและใบของ
ว่านผักปัง พบว่า ทั้ งสารสกัดหยาบรากและใบเม่ือ
ความเขม้ขน้เพ่ิมข้ึนร้อยละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระจะ
มากข้ึน โดยท่ีความเขม้ขน้ของสารสกดัท่ีมากท่ีสุดใน
ทุกตัวอย่างมีร้อยละการยบัย ั้ งอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด 
แสดงวา่ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจะแปรผนัตรงกบัความ
เขม้ขน้สารสกดั และเม่ือพิจารณาร้อยละการยบัย ั้งใน
สารสกดัหยาบจากรากและใบ ร้อยละการยบัย ั้งในราก
จะมีค่าสูงกวา่ใบทั้งหมดทุกตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 2  ค่าร้อย
ละการยบัย ั้งอนุมูลอิสระไดร้้อยละ 50 (IC50) ของสาร
สกดัหยาบ 

 
จากรากและใบของวา่นผกัปังเป็นดงัน้ี สารสกดัเอทา
นอล<เมทานอล<ไดคลอโรมีเทน สารสกดัหยาบจาก
รากท่ีมีค่า IC50 น้อยท่ีสุด จะมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดี
ท่ีสุด คือ การสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล มีค่า
เท่ากับ 0.34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ สาร
สกดัดว้ยตวัท าละลายเมทานอลและไดคลอโรมีเทน มี
ค่ า เท่ ากับ  0.43 และ  0.54 มิ ล ลิก รัมต่ อ มิ ล ลิ ลิต ร 
ตามล าดับ ส่วนสารสกัดใบพบว่า การสกัดด้วยเอทา
นอลมีฤท ธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงท่ี สุด เท่ากับ  0.40 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ การสกดัดว้ยตวัท า
ละลายเมทานอลและไดคลอโรมีเทน มีค่าเท่ากบั 0.46 
และ 0.57 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดบั ซ่ึงฤทธ์ิตา้น
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบรากและใบว่านผกัปัง
โดยใชต้วัท าละลายแตกต่างกนั 3 ชนิด พบวา่ผลท่ีไดมี้
ความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
(p<0.05) ดังตารางท่ี 3 และเม่ือพิจารณาฤทธ์ิตา้นอนุ 
มูลอิสะในสารสกัดหยาบจากรากและใบ ฤทธ์ิต้าน
อนุมูลอิสระในรากจะมีค่าสูงกวา่ใบทั้งหมดทุกตวัอยา่ง   

3.2 ผลการทดสอบความสามารถในการ
รีดิวซ์ (Ferric reducing antioxidant power; FRAP) 

จากการทดสอบความสามารถใน
การรีดิวซ์ Fe3+ เป็น Fe2+ พบว่าความสามารถในการ
รีดิวซ์ของสารสกดัหยาบจากรากและใบเป็นดงัน้ี สาร
สกดัเอทานอล> เมทานอล>ไดคลอโรมีเทน โดยท่ีสาร
สกัดหยาบจากรากท่ีมีความสามารถในการรีดิวซ์ดี
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ท่ีสุดคือ การสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล มีค่า
เท่ากบั 480.34 มิลลิกรัมเหลก็ต่อน ้ าหนกัแหง้ 100 กรัม 
รองลงมาคือ การสกดัดว้ยตวัท าละลายเมทานอลและ
ไดคลอโร มี เท น  มี ค่ า เท่ ากับ  371.53 และ  68.20 
มิลลิกรัมเหล็กต่อน ้ าหนักแห้ง 100กรัม  ตามล าดับ 
ส่วนสารสกดัหยาบจากใบท่ีมีความสามารถในการรีดิ
วซ์ดีท่ีสุดคือ การสกดัดว้ยตวัท าละลายเอทานอล มีค่า
เท่ากบั 446.49 มิลลิกรัมเหลก็ต่อน ้ าหนกัแหง้ 100 กรัม 
รองลงมาคือ สารสกดัดว้ยตวัท าละลายเมทานอลและ
ไดคลอโรมีเทน มีค่าเท่ากบั 333.76 และ 62.28 มิลลิกรัม
เห ล็ กต่ อน ้ าห นั กแห้ ง  100 ก รัม  ต ามล าดับ  ซ่ึ ง
ความสามารถในการรีดิวซ์ของสารสกดัรากและใบว่าน
ผกัปัง มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 (p<0.05) ดังตารางท่ี 3 และเม่ือพิจารณา
ความสามารถในการรีดิวซ์ของสารสกดัหยาบจากราก
และใบ สารสกัดหยาบจากรากจะมีความสามารถใน
การรีดิวซ์ไดดี้กวา่ใบทั้งหมดทุกตวัอยา่ง 
                 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

สารประกอบฟีนอลิกพบไดม้ากมายทั้งในผกั 
ผลไม้ (Bonolia, Marconib, Caboni, 2004) กลไกใน
การตา้นอนุมูลอิสระเกิดจากการใหห้รือรับอิเล็กตรอน
แก่อนุมูลอิสระของสารจ าพวกฟีนอลิก ซ่ึงจะไดเ้ป็น
สารท่ีไม่เป็นอนุมูลอิสระอีกต่อไป (ระวิวรรณ และคณะ 
2549) เม่ือมีปริมาณฟีนอลิกมาก ร้อยละการยบัย ั้งอนุ 
มูลอิสระจะมากข้ึนดว้ย เน่ืองจากสารตา้นอนุมูลอิสระ
มกัจะเป็นสารประกอบพวกกลุ่มฟีนอลิก (Kim et al., 
2005) ซ่ึงมีคุณสมบติัในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ
ได้ดี เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Lestario et al. (2009) 
สารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุดจะมีฤทธ์ิการก าจัด
อนุมูล DPPH ของ Marrubium peregrinum L. สูงสุด
ด้วย (Milan, 2011) และจากการศึกษาความสัมพันธ์
ของปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธ์ิการ
ก าจัดอนุมูล DPPH จากพืชวงศ์ขิง (Chan et al., 2008) 
ท่ีพบว่าพืชท่ีมีสารประกอบฟีนอลิกรวมสูงสุดจะมี
ฤทธ์ิการก าจัดอนุมูล DPPH สูง นอกจากน้ียงัสอด 

คลอ้งกับงานวิจัยของศศิธร (2549) ท่ีศึกษาฤทธ์ิตา้น
ออกซิเดชันและหาปริมาณฟีนอลิกรวมจากล าตน้ใต้
ดินของพืชวงศ ์Zingiberaceae 

ในการทดสอบฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระดว้ย
วิธี DPPH ซ่ึงอนุมูล DPPH เป็นอนุมูลไนโตรเจนท่ีคง
ตวั มีสีม่วงอยูใ่นรูปอนุมูลอยูแ่ลว้โดยไม่ตอ้งท าปฏิกิริ 
ยาเพ่ือให้เกิดอนุมูล (โอภา และคณะ, 2550) อนุมูล DPPH 
เม่ืออยู่ในสารละลายจะมีสีม่วง และเม่ือมีสารตา้นอนุ 
มูลอิสระให้หรือรับอิเล็กตรอนแก่อนุมูล DPPH จะ
เปล่ียนเป็นสีเหลืองนวล (Naik et al., 2003) ในการวดั
ค่าร้อยละการยบัย ั้ง (IC50) ค่า IC50 ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดมี
ฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระดีท่ีสุด (Kaisoon et al., 
2011) การท่ีวา่นผกัปังมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระเพราะใน
วา่นผกัปังมีสารในกลุ่มฟีนอล (Yulia et al., 2005) ซ่ึง
งานวิจยัน้ีมีค่า IC50 ของสารสกดัหยาบสูงกว่าหลายๆ 
งานวิจยั เช่นจากการศึกษาของ Kim et al. (2005) พบ 
ว่า  IC50 ของน ้ ามันแฝกหอมเท่ากับ 7.79±0.25 มิลลิ 
กรัมต่อมิลลิลิตร จากการศึกษาของประภสัสร (2554) 
พบ ว่า  IC50 ของตะไค ร้ห อมและอบ เชย เท่ ากับ 
1.490±0.350 และ 0.657±0.138 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดบั และงานวจิยัของปรียานุช (2551) พบวา่ส่วน
สกัดย่อยน ้ าของเร่วหอมมีค่ า  IC50 เท่ ากับ  353.54       
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และส่วนสกดัย่อยเอทิลอะซิ
เตตของว่านสาวหลงมีค่า IC50 356.74 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร จากท่ีกล่าวมาขา้งต้น จะเห็นว่าว่านผกัปัง
ใหผ้ลการตา้นอนุมูลอิสระไดดี้กวา่พืชหลายๆ ชนิด 

การทดสอบความสามารถในการรีดิวซ์โดย        
วธีิ FRAP สารสกดัหยาบจากรากและใบวา่นผกัปังท่ีมี
ฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระท่ีสามารถให้อิเล็กตรอนในการ
รีดิวซ์  Fe3+-TPTZ complex เป็น  Fe2+-TPTZ complex 
(Benzie, Strain, 1996)  

อย่างไรก็ดีในสารสกัดหยาบจากว่านผกัปัง
อาจมีสารอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบร่วมด้วยซ่ึงมีฤทธ์ิ
ตา้นอนุมูลอิสระ ดงันั้นในอนาคตการหาองคป์ระกอบ
ทางเคมีของสารสกดั จะเป็นการศึกษาเพ่ือให้ไดข้อ้มูล
ท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน และทดสอบความเป็นพิษของสารสกดั 
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ท าให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อท่ีจะสามารถน า
สารสกดัไปใชต้่อไป 
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