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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกและศักยภาพของการต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดหยาบจากรากและใบของว่านผักปั ง ด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิด คือ เมทานอล เอทานอล และไดคลอโร
มีเทน โดยประเมินศักยภาพของการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดวิธี DPPH และทดสอบความสามารถในการรี ดิวซ์ดว้ ย
วิธี FRAP ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดหยาบจากรากด้วยตัวทาละลายเอทานอล มีปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก และมี
ความสามารถในการรี ดิวซ์มากที่สุด (234.76 มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัมและ 480.34 มิลลิกรัมเหล็ก
ต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม ตามลาดับ) และมีค่า IC50น้อยที่สุดเท่ากับ 0.34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรจากข้อมูลของการศึกษา
ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบจากรากของว่านผักปั งด้วยตัวทาละลายเอทานอลสามารถใช้เป็ นแหล่งของสารต้าน
อนุมูลอิสระทางเลือกใหม่จากธรรมชาติได้
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.

คาสาคัญ: ว่านผักปั ง การต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟี นอลิก
Keywords: Talinum paniculatum, Antioxidant, Phenolic Content
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BMP3-2
บทนา
(ธนารั กษ์ และคณะ, 2547; Hodex et al., 2002; Singh
et al., 2010) ฤทธิ์ การต้านอนุ มูลอิสระ (Lestario et al.,
2009) และสารสกัดหยาบจากใบและรากของว่านผัก
ปั งยังมีฤทธิ์ เป็ นสารคล้ายกับเอสโตรเจน (Estrogeniclike activity) ในหนู ตดั รังไข่ โดยสามารถเพิ่มปริ มาณ
เอสโตรเจนในกระแสเลือด และป้ องกันการฝ่ อลีบของ
อวัยวะสื บพันธ์ได้อย่างมีนยั สาคัญ
นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ มูลรายงานทางสารพฤกษเคมี
(Phytochemical data) แสดงให้ เห็ น ว่ า สารสกัด จาก
ว่านผักปั งในส่วนต่างๆ มีสารที่สาคัญทางการแพทย์อยู่
หลายชนิ ด ได้แก่ สารในกลุ่มซาโปนิ นที่ มีการสร้างเป็ น
สเตี ยรอยด์ (Steroidal-saponis) เช่ น แคมเปสเตอรอล
(Campesterol) เบต้า-ซิ โตสเตอรอล (β-sistosterol) และ
สติกมาสเตอรอล (Stigmasterol) (Filho et al., 2010) ซึ่ ง
สารเหล่ า นี้ ต่ า งมี ฤ ทธิ์ ในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระเป็ น
ประโยชน์ต่อระบบสื บพันธุ์ เพื่อปรับสมดุลฮอร์ โมน
ในร่ างกาย และลดความเสี่ ยงต่อการเกิ ดมะเร็ ง และมี
รายงานการเปรี ยบเทียบสารสาคัญที่พบในว่านผักปั งกับ
โสมเกาหลี พบว่าว่านผักปั งมีสารในกลุ่มแอลคาลอยด์
(Alkaloid) ซาโปนิ น (Saponin) และฟลาโวนอยด์
(Flavonoid) เช่นเดียวกันกับโสมเกาหลี (Yulia et al., 2005)
จากที่ ก ล่ าวมาข้างต้น จะเห็ น ว่าว่า นผัก ปั ง
เป็ นพืชที่ มีศกั ยภาพทางเภสัชวิทยาที่ น่าสนใจ ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาปริ มาณของสารประกอบ
ฟี นอลิกที่สกัดด้วยตัวทาละลายที่แตกต่างกันพร้อมทั้ง
เปรี ยบเทียบศักยภาพของการเป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
ของสกัดดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นแนวทางเพิ่มเติ มในการ
นาไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

สารอนุมูลอิสระ (Free radical) หรื อสารประ
กอบออกซิ เ จนที ่ เ ป็ นสารอนมูล อิ ส ระเป็ นสารที ่ มี
ความเสถี ยรต่ า โดยสารเหล่ านี้ อาจเกิ ดขึ้ นได้จากกระ
บวนการเมตาบอลิซึมทัว่ ไปของร่ างกายหรื อได้รับจาก
ภายนอก เป็ นที่ทราบกันดีวา่ สารอนุมูลอิสระเป็ นปั จจัย
ที่สาคัญต่อการเกิดพยาธิสภาพของโรคเรื้ อรังต่างๆ เช่น
มะเร็ ง (Cancer) โรคของการแก่ ตวั (Aging) โรคเบา
หวาน (Diabetics) หรื อโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอด
เลือดและหัวใจ (Cardiovascular disease) เป็ นต้น
มี งานวิจัย หลายฉบับ ที่ ไ ด้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
อาหารหรื อ สารธรรมชาติ ที่ ป ระกอบด้ว ยสารต้า น
อนุมูลอิสระมีบทบาทสาคัญในการป้ องกันการเกิดและ
พัฒนาการของโรคเหล่า นี้ ดัง นั้น การบริ โภคอาหาร
หรื อ สารประกอบจากธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของ
สารต้านอนุมูลอิสระจึงเป็ นที่นิยมมากขึ้นในปั จจุบนั
ว่านผักปั ง (Talinum paniculatum) เป็ นพืชที่
อยูใ่ นวงศ์ Portulacaceae ถือเป็ นพืชที่น่าสนใจอีกชนิ ด
หนึ่งที่พบได้ทว่ั ไปในเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทย เป็ น
ที่ยอมรับว่าพืชชนิ ดนี้ มีคุณสมบัติทางการแพทย์ เช่น ใช้
การรั กษาอาการอักเสบ บ ารุ งร่ างกาย ช่ วยปรั บ สมดุ ล
ของฮอร์โมนเพศ หรื อใช้บรรเทาอาการที่เกิดขึ้นในหญิง
วัยหมดประจาเดื อน หรื อใช้บรรเทาอาการแทรกซ้อนที่
เกิ ด ขึ้ นในหญิ งที่ มี สภาวะบกพร่ องทางฮอร์ โมนเพศ
(Thanamool et al., 2013) ใช้รักษาอาการอักเสบ บารุ ง
ร่ างกาย และบรรเทาอาการปั สสาวะขัด (เต็ม, 2544) มี
รายงานถึงการมีฤทธิ์ การเป็ นยาในด้านการต้านแบคที
เรี ย (Antibacterial activity) ฤทธิ์ในการต้านอักเสบ

ก

ข

ภาพที่ 1 ลักษณะราก (ภาพ ก) และใบ (ภาพ ข) ของว่านผักปั ง
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BMP3-3
ตั้งทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมงในที่มืด นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่ น 765 น าโน เมตร เปรี ยบเที ยบกั บ
สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิค
3. การประเมินศักยภาพของการต้านอนุ มูล
อิสระวิธี DPPH และ FRAP assay โดยใช้ตวั ทาละลาย
เมทานอล เอทานอล และไดคลอโรมีเทน
3.1 การทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มู ล อิ ส ระ
(Free radical scavenging) ด้วยวิธี 1,1-Diphenyl-2picrylhydrazyl; DPPH)
หาฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ DPPH ใน
สารสกัด (Blois, 1958) ดัดแปลงวิธีของ Milan (2011)
เตรี ยมสารสกัดหยาบในตัวท าละลายต่างๆ ที่ มีความ
เข้ม ข้น แตกต่ า งกัน ปิ เปตตัว อย่า งมาปริ ม าตร 500
ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารละลาย DPPH เข้มข้น 0.01
มิ ล ลิ โ มลาร์ ปริ ม าตร 3 มิ ล ลิ ลิ ต ร เก็ บ ไว้ใ นที่ มื ด ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 30 นาที นามาวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยใช้ตวั ควบคุม
เป็ นตัว ท าละลายผสมกั บ DPPH ร้ อ ยละการยับ ยั้ง
สามารถค า นวณได้จ ากสมการที่ 1 จากนั้ นน าค่ า ที่
ได้ม าเขี ย นกราฟความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งร้ อ ยละการ
ยับ ยั้ง กั บ ความเข้ ม ข้ น ของสารสกั ด ตัว อย่ า ง และ
คานวณค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมลู
อิสระร้อยละ 50 (IC50)

วัตถุประสงค์ การวิจยั
ศึกษาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกของสาร
สกัด หยาบรากและใบว่ า นผัก ปั ง ที่ ส กัด ด้ว ยตัว ท า
ละลายเมทานอล เอทานอล และไดคลอโรมี เทน และ
เปรี ยบเที ยบศักยภาพของการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ
ของสารสกัดโดยวิธี DPPH และ FRAP assay
วิธีการวิจยั
1. การศึกษาผลของตัวทาละลายที่ใช้ในการ
สกัดต่อผลผลิตของสารสกัด
กระบวนการศึ กษาจะมี การเก็บ ตัวอย่าง
ว่านผักปั งจากแหล่งธรรมชาติในเดื อนมีนาคม และทา
การตรวจสอบเอกลักษณ์ ต ัว อย่า ง (Thanamool et al.,
2013) แยกตั ว อย่ างออกเป็ น 2 ส่ วน คื อ รากและใบ
จากนั้นนามาล้างทาความสะอาดและตากให้แห้ง อบที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมง แล้ว
นามาบดให้ละเอียด สกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอล
เอทานอล และไดคลอโรมี เทน โดยใช้ตวั อย่างรากและ
ใบจานวน 35 กรัม ใช้ตวั ทาละลาย 300 มิลลิลิตร เป็ น
เวลา 6 ชัว่ โมง จากนั้นระเหยตัวทาละลายออกโดยใช้
เครื่ องระเหยแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ จากนั้นนาไป
ชั่งน้ าหนักของสารสกัดที่ ได้เพื่ อ พิ จารณาผลได้ข อง
สารสกัด (%yield) และเก็ บ ไว้ที่ อุ ณ หภู มิ -80 องศา
เซลเซียส เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป
2. การวิเคราะห์ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก
การวิ เคราะห์ ป ริ มาณสารประกอบฟี
นอลิกในสารสกัดจากพืชด้วยวิธีสเปกโทรโฟโตเมทท
รี โดยใช้ตวั ทาละลายเมทานอล เอทานอล และไดคลอ
โรมี เทนเตรี ยมสารสกั ด ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบโดย
ดัด แปลงวิธีข อง Milan (2011) โดยชั่งตัวอย่างมา 0.25
กรัม ละลายในตัวทาละลายปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ปิ เปต
มา 400 ไมโคร ลิต ร เติม สารละลาย Folin-Ciocalteu
ความเข้ม ข้น ร้ อ ยละ 10 โดยปริ ม าตร ปริ มาตร 1.8
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที หลังจากนั้นเติมสารละลาย
NaHCO3 ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 7.5 โดยน้ าหนั ก ต่ อ
ปริ มาตร (%w/v) ปริ มาตร 1.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน

ร้อยละการยับยั้ง =

Aตัวควบคุม−Aตัวอย่าง
Aตัวควบคุม

x 100 (1)

3.2 การทดสอบความสามารถในการ
รี ดิ ว ซ์ ด้ ว ย วิ ธี FRAP (Ferric reducing antioxidant
power)
การทดสอบความสามารถในการ
รี ดิ วซ์ ด้ ว ยวิ ธี FRAP โดยเป รี ยบ เที ยบ กั บ กราฟ
มาตรฐานของสาร ละลายเฟอร์ รัสซัลเฟต ดัดแปลงวิธี
ของ Kaison et al., (2011) โดยเตรี ยมสารละลาย FRAP
reagent ซึ่ งมี อ ัต รา ส่ ว นผสมดั งนี้ อะซี เตตบั ฟ เฟอร์
เข้มข้น 300 มิลลิโมลาร์ สารละลาย 2,4,6-tri(2-pyridyl)S-traizine (TPTZ) เข้ม ข้น 10 มิลลิโมลาร์ สารละลายไอร์
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BMP3-4
แสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้ การใช้ตวั ท าละลายต่างชนิ ด
กันในการสกัดส่งผลต่อปริ มาณของสารสกัดที่ได้แตก
ต่างกัน เนื่ องจากความมี ข้ วั ของตัวท าละลายที่ ใช้ใน
การสกัด มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยเอทานอลมี ค วาม
สามารถในการสกัดสารประกอบฟลาโวนอยด์ (อรชร,
กาญจนา, 2015; Xiaozhen et al., 2012) และซาโปนิ น
(Hostettman, Marton, 1955) ซึ่งเป็ นสารสาคัญที่พบใน
ว่านผักปั ง
2. ผลการวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิก
จากการวิเคราะห์ หาปริ มาณสารประกอบ
ฟี นอลิกจากสารสกัดหยาบส่วนรากและใบของว่านผัก
ปั ง ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า สารสกัดหยาบจากราก
และใบของตั ว ท าละลายทั้ ง 3 ชนิ ด มี ป ริ มาณสาร
ประกอบฟี นอลิกรวมเป็ นดังนี้ สารสกัดเอทานอล> เม
ทานอล>ไดคลอโรมีเทน เมื่อพิจารณาสารสกัดหยาบที่
ได้จากรากปริ มาณฟี นอลิ กรวมมากที่ สุดคือ การสกัด
ด้ว ยตัว ท าละลายเอทานอล โดยมี ค่ าเท่ า กับ 234.76
มิลลิกรัมแกลลิคต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม รองลงมาคือ
การสกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอล และการสกัดด้วย
ตัวทาละลายไดคลอโรมี เทน มีค่าเท่ ากับ 127.43 และ
44.50 มิ ลลิ กรั มแกลลิ คต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรั ม ตาม
ลาดับ ส่ วนสารสกัดหยาบจากใบมีปริ มาณฟี นอลิกรวม
มากที่สุดคือ การสกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอลเท่ากับ
207.43 มิ ลลิกรัมแกลลิ คต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม รอง
ลงมาคื อ การสกัดด้วยตัวท าละลายเมทานอล และการ
สกัด ด้ว ยตัว ท าละลายไดคลอโรมี เทน มี ค่ า เท่ า กับ

รอน (III) คลอไรด์ เข้มข้น 20 มิ ลลิ โมลาร์ ผสมกัน ใน
อัตราส่วนโดยปริ มาตรเท่ากับ 10:1:1 (v/v/v)
เตรี ยมตัวอย่างของสารสกัดเพื่อทดสอบ
โดยชัง่ ตัวอย่าง 0.250 กรัม เติมตัวทาละลาย 4 มิลลิลิตร
ปิ เปตมา 0.1 มิ ลลิ ลิ ตร เติ ม FRAP reagent ปริ มาตร 4.5
มิ ลลิ ลิตร นาไปบ่ มที่ อุณ หภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลา 4 นาที น าไปวัด ค่ าการดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาว
คลื่น 593 นาโนเมตร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิ จัย นี้ ท าการทดลองตัว อย่า งละ 3 ซ้ า
ข้อ มู ล แสดงในรู ป แบบของค่ าเฉลี่ ย ±ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรม SPSS 15.0 for
windows โ ด ย ใ ช้ Analysis of variance (ANOVA)
วิเคราะห์ดว้ ย Duncan’s new multiple range test (DMRT)
ผลการวิจยั
1. ผลของตัวทาละลายที่ ใช้ในการสกัดต่ อ
ผลได้ของสารสกัดหยาบ
จากการเตรี ยมสารสกัดตัวอย่างโดยใช้ตวั
ทาละลายทั้ง 3 ชนิ ด พบว่าการใช้เอทานอลเป็ นตัวทา
ละลายในการสกัด สารสกัดหยาบจากทั้งรากและใบ
สามารถให้ผลได้ร้อยละมากที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 20.77
และ 22.33 รองลงมาคือ การสกัดด้วยตัวทาละลายเมทา
นอล (ร้อยละ 16.11 และ 18.47) และการสกัดด้วยตัว
ทาละลายไดคลอโรมีเทน (ร้อยละ 2.56 และ 5.13) ดัง

ตารางที่ 1 ร้อยละผลได้ (yield) ของสารสกัดหยาบรากและใบว่านผักปั งต่อน้ าหนักแห้ง
ร้อยละผลได้ (ร้อยละโดยน้ าหนัก)
ตัวอย่าง
ราก
ใบ
b
เมทานอล
18.47±0.61b
16.11±1.06
เอทานอล
20.77±2.18c
22.33±1.00c
ไดคลอโรมีเทน
2.56±0.62a
5.13±0.45a
หมายเหตุ อักษร a, b, c ที่แสดงในแนวตั้งหมายถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<0.05) ของค่าเฉลี่ยร้อยละผลได้ของสารสกัดหยาบรากและใบด้วยตัวทาละลายต่างๆ
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BMP3-5
ตารางที่ 2 ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกของสารสกัดหยาบจากรากและใบว่านผักปั งในตัวทาละลายต่างๆ
ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิก
(มิลลิกรัมกรดแกลลิคต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม)
ตัวอย่าง
ราก
ใบ
b
เมทานอล
127.43±1.58
118.64±2.04b
เอทานอล
234.76±1.77c
207.43±2.56c
ไดคลอโรมีเทน
44.50±0.31 a
42.75±0.40a
หมายเหตุ อักษร a, b, c ที่ แสดงในแนวตั้งหมายถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ของค่าเฉลี่ยปริ มาณสารประกอบฟี นอลิกของสารสกัดหยาบรากและใบด้วยตัวทาละลายต่างๆ

สารสกัดรากด้วยเมทานอล
สารสกัดรากด้วยไดคลอโรมีเทน
สารสกัดใบด้วยเอทานอล

สารสกัดรากด้วยเอทานอล
สารสกัดใบด้วยเมทานอล
สารสกัดใบด้วยไดคลอโรมีเทน

100.000
90.000

ร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระวิธี DPPH (ร้อยละ)

80.000
70.000
60.000
IC50

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000
0.000

0.200
0.400
0.600
0.800
ความเข้มข้นของสารสกัด (มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)

1.000

1.200

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระวิธี DPPH กับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ
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BMP3-6
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP
IC50 วิธี DPPH
FRAP values วิธี FRAP
ตัวอย่าง
(มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
(มิลลิกรัมเหล็กต่อน้ าหนักแห้ง 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 อักษร a, b, c ที่แสดงในแนวตั้งหมายถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ของค่าเฉลี่ย
IC50 และ FRAP ของสารสกัดหยาบจากรากและใบด้วยตัวทาละลายต่างๆ
จากรากและใบของว่านผักปั งเป็ นดังนี้ สารสกัดเอทา
นอล<เมทานอล<ไดคลอโรมีเทน สารสกัดหยาบจาก
รากที่ มีค่า IC50 น้อยที่ สุด จะมี ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระดี
ที่ สุ ด คื อ การสกัด ด้ว ยตัว ท าละลายเอทานอล มี ค่ า
เท่ ากับ 0.34 มิ ล ลิ ก รั มต่ อ มิ ล ลิ ลิต ร รองลงมาคื อ สาร
สกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอลและไดคลอโรมีเทน มี
ค่ า เท่ ากั บ 0.43 และ 0.54 มิ ลลิ กรั ม ต่ อ มิ ลลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ ส่ วนสารสกัดใบพบว่า การสกัดด้วยเอทา
นอลมี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 0.40
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือ การสกัดด้วยตัวทา
ละลายเมทานอลและไดคลอโรมีเทน มีค่าเท่ากับ 0.46
และ 0.57 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ซึ่งฤทธิ์ตา้ น
อนุ มูลอิสระของสารสกัดหยาบรากและใบว่านผักปั ง
โดยใช้ตวั ทาละลายแตกต่างกัน 3 ชนิ ด พบว่าผลที่ได้มี
ความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
(p<0.05) ดังตารางที่ 3 และเมื่ อพิ จารณาฤทธิ์ ต้านอนุ
มู ล อิ ส ะในสารสกัด หยาบจากรากและใบ ฤทธิ์ ต้าน
อนุมูลอิสระในรากจะมีค่าสูงกว่าใบทั้งหมดทุกตัวอย่าง
3.2 ผลการทดสอบความสามารถในการ
รี ดิวซ์ (Ferric reducing antioxidant power; FRAP)
จากการทดสอบความสามารถใน
3+
การรี ดิ วซ์ Fe เป็ น Fe2+ พบว่าความสามารถในการ
รี ดิวซ์ของสารสกัดหยาบจากรากและใบเป็ นดังนี้ สาร
สกัดเอทานอล> เมทานอล>ไดคลอโรมีเทน โดยที่สาร
สกัด หยาบจากรากที่ มี ค วามสามารถในการรี ดิ วซ์ ดี

118.64 และ 42.75 มิ ล ลิ ก รั ม แกลลิ ค ต่ อ น้ าหนัก แห้ ง
100 กรัม ตามลาดับ ปริ มาณสารประกอบฟี นอลิ ก ของ
สารสกัดหยาบจากรากและใบว่านผักปั งโดยใช้ตวั ทา
ละลายแตกต่างกัน 3 ชนิ ด พบว่าผลที่ ได้มีความแตก
ต่างทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
และเมื่อพิจารณาปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิ กที่
พบในสารสกัดหยาบจากรากและใบ ปริ มาณของสาร
ประกอบฟี นอลิกที่พบในรากจะมีค่าสูงกว่าใบทั้งหมด
ทุกตัวอย่าง
3. ผลการประเมิ น ศัก ยภาพของการต้า น
อนุมูลอิสระ
3.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ สระ
วิธีDPPH
จากการทดสอบฤทธิ์ ในการก าจัด
อนุ มู ลอิ สระของสารสกัดหยาบส่ วนรากและใบของ
ว่านผัก ปั ง พบว่า ทั้ง สารสกัด หยาบรากและใบเมื่ อ
ความเข้มข้น เพิ่ มขึ้ นร้ อยละการยับยั้งอนุ มูลอิ สระจะ
มากขึ้น โดยที่ ความเข้มข้นของสารสกัดที่มากที่สุดใน
ทุ ก ตัว อย่า งมี ร้ อ ยละการยับ ยั้ง อนุ มู ล อิ ส ระสู ง ที่ สุ ด
แสดงว่าฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระจะแปรผันตรงกับความ
เข้มข้นสารสกัด และเมื่อพิจารณาร้อยละการยับยั้งใน
สารสกัดหยาบจากรากและใบ ร้อยละการยับยั้งในราก
จะมีค่าสูงกว่าใบทั้งหมดทุกตัวอย่าง ดังภาพที่ 2 ค่าร้อย
ละการยับยั้งอนุ มูลอิสระได้ร้อยละ 50 (IC50) ของสาร
สกัดหยาบ
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BMP3-7
ที่ สุ ด คื อ การสกัด ด้ว ยตัว ท าละลายเอทานอล มี ค่ า
เท่ากับ 480.34 มิลลิกรัมเหล็กต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม
รองลงมาคือ การสกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอลและ
ได คล อ โรมี เท น มี ค่ า เท่ ากั บ 371.53 และ 68.20
มิ ล ลิ ก รั ม เหล็ ก ต่ อ น้ าหนั ก แห้ ง 100กรั ม ตามล าดับ
ส่ วนสารสกัดหยาบจากใบที่ มีความสามารถในการรี ดิ
วซ์ดีที่สุดคือ การสกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอล มีค่า
เท่ากับ 446.49 มิลลิกรัมเหล็กต่อน้ าหนักแห้ง 100 กรัม
รองลงมาคื อ สารสกัดด้วยตัวทาละลายเมทานอลและ
ไดคลอโรมีเทน มีค่าเท่ ากับ 333.76 และ 62.28 มิ ลลิกรัม
เห ล็ ก ต่ อ น้ าห นั กแ ห้ ง 100 กรั ม ต าม ล าดั บ ซึ่ ง
ความสามารถในการรี ดิวซ์ของสารสกัดรากและใบว่าน
ผักปั ง มี ความแตกต่ างทางสถิ ติที่ ระดับ ความเชื่ อมั่น
ร้ อ ยละ 95 (p<0.05) ดัง ตารางที่ 3 และเมื่ อ พิ จ ารณา
ความสามารถในการรี ดิวซ์ของสารสกัดหยาบจากราก
และใบ สารสกัดหยาบจากรากจะมี ความสามารถใน
การรี ดิวซ์ได้ดีกว่าใบทั้งหมดทุกตัวอย่าง

คล้องกับงานวิจัยของศศิ ธร (2549) ที่ ศึกษาฤทธิ์ ต้าน
ออกซิ เดชันและหาปริ ม าณฟี นอลิ กรวมจากลาต้นใต้
ดินของพืชวงศ์ Zingiberaceae
ในการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วย
วิธี DPPH ซึ่ งอนุ มูล DPPH เป็ นอนุ มูลไนโตรเจนที่คง
ตัว มีสีม่วงอยูใ่ นรู ปอนุมูลอยูแ่ ล้วโดยไม่ตอ้ งทาปฏิกิริ
ยาเพื่อให้เกิดอนุมูล (โอภา และคณะ, 2550) อนุมูล DPPH
เมื่ออยู่ในสารละลายจะมีสีม่วง และเมื่ อมี สารต้านอนุ
มู ล อิ ส ระให้ ห รื อ รั บ อิ เล็ก ตรอนแก่ อ นุ มู ล DPPH จะ
เปลี่ยนเป็ นสี เหลืองนวล (Naik et al., 2003) ในการวัด
ค่ าร้ อ ยละการยับ ยั้ง (IC50) ค่ า IC50 ที่ มี ค่ าน้อ ยที่ สุ ด มี
ฤทธิ์ ในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระดี ที่ สุ ด (Kaisoon et al.,
2011) การที่วา่ นผักปั งมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระเพราะใน
ว่านผักปั งมีสารในกลุ่มฟี นอล (Yulia et al., 2005) ซึ่ ง
งานวิจยั นี้ มีค่า IC50 ของสารสกัดหยาบสู งกว่าหลายๆ
งานวิจยั เช่ นจากการศึ กษาของ Kim et al. (2005) พบ
ว่า IC50 ของน้ ามัน แฝกหอมเท่ ากับ 7.79±0.25 มิ ล ลิ
กรัมต่อมิลลิลิตร จากการศึ กษาของประภัสสร (2554)
พ บ ว่ า IC50 ข องต ะไคร้ ห อม และอบ เชยเท่ ากั บ
1.490±0.350 และ 0.657±0.138 มิ ล ลิ กรั มต่ อมิ ล ลิ ลิต ร
ตามลาดับ และงานวิจยั ของปรี ยานุช (2551) พบว่าส่วน
สกั ด ย่ อ ยน้ าของเร่ วหอมมี ค่ า IC50 เท่ า กั บ 353.54
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และส่ วนสกัดย่อยเอทิ ลอะซิ
เตตของว่านสาวหลงมี ค่า IC50 356.74 ไมโครกรัมต่อ
มิ ลลิ ลิต ร จากที่ กล่าวมาข้างต้น จะเห็ น ว่าว่านผัก ปั ง
ให้ผลการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าพืชหลายๆ ชนิด
การทดสอบความสามารถในการรี ดิวซ์โดย
วิธี FRAP สารสกัดหยาบจากรากและใบว่านผักปั งที่ มี
ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่ สามารถให้อิเล็กตรอนในการ
รี ดิ ว ซ์ Fe3+-TPTZ complex เป็ น Fe2+-TPTZ complex
(Benzie, Strain, 1996)
อย่างไรก็ดีในสารสกัดหยาบจากว่านผักปั ง
อาจมี ส ารอื่ น ๆ เป็ นส่ วนประกอบร่ วมด้วยซึ่ งมี ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นในอนาคตการหาองค์ประกอบ
ทางเคมีของสารสกัด จะเป็ นการศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ชดั เจนยิ่งขึ้น และทดสอบความเป็ นพิษของสารสกัด

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
สารประกอบฟี นอลิกพบได้มากมายทั้งในผัก
ผลไม้ (Bonolia, Marconib, Caboni, 2004) กลไกใน
การต้านอนุมูลอิสระเกิดจากการให้หรื อรับอิเล็กตรอน
แก่ อนุ มูลอิสระของสารจาพวกฟี นอลิ ก ซึ่ งจะได้เป็ น
สารที่ ไม่เป็ นอนุ มูลอิสระอีกต่อไป (ระวิวรรณ และคณะ
2549) เมื่ อมี ปริ มาณฟี นอลิ กมาก ร้ อยละการยับ ยั้งอนุ
มูลอิสระจะมากขึ้นด้วย เนื่ องจากสารต้านอนุมูลอิสระ
มักจะเป็ นสารประกอบพวกกลุ่มฟี นอลิก (Kim et al.,
2005) ซึ่ งมีคุณสมบัติในการเป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระ
ได้ดี เช่ น เดี ย วกับ งานวิจัย ของ Lestario et al. (2009)
สารประกอบฟี นอลิ ก รวมสู งสุ ด จะมี ฤ ทธิ์ การก าจัด
อนุ มู ล DPPH ของ Marrubium peregrinum L. สู ง สุ ด
ด้วย (Milan, 2011) และจากการศึ กษาความสัม พัน ธ์
ของปริ ม าณสารประกอบฟี นอลิ ก รวมและฤทธิ์ การ
กาจัดอนุ มูล DPPH จากพืชวงศ์ขิง (Chan et al., 2008)
ที่ พ บว่าพื ช ที่ มี ส ารประกอบฟี นอลิ ก รวมสู ง สุ ด จะมี
ฤทธิ์ การก าจัด อนุ มู ล DPPH สู ง นอกจากนี้ ยัง สอด
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