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บทคัดย่อ

คุณสมบัตทิ างเคมีของสารสกัดจากสมุนไพรในการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ (antioxidant) ได้รบั ความสนใจอย่าง
กว้างขวางในทางวิทยาศาสตร์ และเป็นองค์ความรู้ส�ำคัญที่น�ำไปสู่การพัฒนาเป็นตัวยารักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
มนุษย์ การสกัดสารจากสมุนไพรมีหลายวิธีที่นิยมใช้กัน เช่น การแช่ในตัวท�ำละลาย การให้ตัวท�ำละลายไหลผ่าน การย่อย
การสกัดด้วยวิธีการชง และการสกัดด้วยการต้มในน�้ำเดือด แต่ละวิธีก็จะมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับการใช้เพื่อสกัดสารจากสมุนไพร
เช่น ส่วนของพืชที่น�ำมาสกัด และความเสถียรของสารที่สนใจในสมุนไพร ในการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระโดย
การวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป ปฏิกิริยา
เคมีที่ใช้ ได้แก่ การวัดความสามารถในก�ำจัดอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS การวัดความสามารถในการรับอิเล็กตรอนจาก
สารต้านอนุมลู อิสระ ด้วยโมเลกุลตัวรับทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงค่าการดูดกลืนแสงของสารประกอบเชิงซ้อนทีเ่ กิดขึน้ เช่น FRAP,
PFRAP และ cupric reducing antioxidant power และการหาปริมาณรวมของสารโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระด้วยกราฟมาตรฐาน สารมาตรฐานที่ใช้ ได้แก่ butylate hydroxytoluene
(BHT), butylate hydroxyanisole (BHA) วิตามินซี (ascorbic acid) วิตามินอี (α-tocopherol) และอนุพันธ์วิตามินอี
(trolox, vitamin E derivative) ส�ำหรับกรดแกลลิก (gallic acid) ใช้ส�ำหรับเป็นสารมาตรฐานในการหาปริมาณรวมของ
สารโพลีฟีนอล และ quercetin ก็เป็นสารมาตรฐานส�ำหรับหาปริมาณรวมของสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์
ค�ำส�ำคัญ: วิธกี ารสกัดสาร การทดสอบฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ การหาปริมาณรวมของสารโพลีฟนี อล การหาปริมาณรวมของสาร
กลุ่มฟลาโวนอยด์
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Abstract

Chemical properties in herbal extracts are recognized as antioxidant. They have been widely
interested in scientific fields. It is an important knowledge leading to the development of the effective
medicine for human. The common procedures are applied for the herbal extraction i.e. maceration,
percolation, digestion, infusion and decoction. In each extraction methods, it should be concerned about
some limitations such as the part of plants using for preparation and chemical stability in herbal extract.
Antioxidant assay is relied on absorption technique via spectrophotometer, general instrument in chemistry
laboratory. Chemical reaction assays for determination of the antioxidant properties are DPPH and ABTS
scavenging, the ability in electron acceptability from antioxidant molecules caused the alteration in
absorption due to the chemical complex formation i.e. FRAP, PFRAP and cupric reducing; and analysis
of total polyphenolics and flavonoids substances. Quantitative analysis of antioxidant contents relied
on standard graph. The standard antioxidant agents for assay are butylate hydroxytoluene (BHT), butylate
hydroxyanisole, vitamin C (ascorbic acid), vitamin E (a-tocopherol) and trolox (vitamin E derivative). Garlic
acid is able to use as standard for quantitation of antioxidant and total polyphenolic contents. Quercetin
is a standard agent for total flavonoid contents.
Keywords: Maceration, Spectrophotometer, Flavonoids, Vitamin E derivative (trolox)
บทน�ำ

สารสกัดจากสมุนไพรกับการพัฒนาไปสูส่ ารต้าน
อนุมูลอิสระ
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของคนไทยนั้นมีมา
อย่างยาวนาน อยูค่ กู่ บั วิถชี วี ติ มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ด้วย
ความได้เปรียบของลักษณะภูมิประเทศ และสภาพอากาศที่
ร้อนชืน้ ท�ำให้มคี วามหลากหลายของชนิดพันธุ์ (biodiversity)
ของสมุ น ไพรกระจายไปในหลายพื้ น ที่ ข องประเทศไทย
สมุนไพรส่วนใหญ่ปลูกง่าย โตเร็ว นิยมปลูกไว้ใช้สอยตามบ้าน
เรือน ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร น�ำมาใช้เป็นยารักษา
โรค และยังมีการพัฒนาเป็นต�ำรับยาแผนโบราณอันเป็นแหล่ง
ความรู้ และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน ใน
ปัจจุบนั งานวิจยั เกีย่ วกับสมุนไพรมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสารสกัด
จากสมุนไพร ได้แก่ การพัฒนาวิธีการสกัดให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น พัฒนาเทคนิคในการเตรียม และแยกสารที่สนใจให้
บริ สุ ท ธิ์ การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งทางเคมี ข องสารที่ เ ป็ น
องค์ประกอบในสมุนไพร การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของ

สารที่ได้จากสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเป็นสารยับยัง้ ทีใ่ ช้ศกึ ษา
ความสามารถในการท�ำลายเชือ้ จุลชีพก่อโรค [1, 2] และสาร
ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโต และท�ำลายกลุ่ม
เซลล์มะเร็ง [3] โดยทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูล และความรู้ที่
น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาตั ว ยาที่ ใ ช้ รั ก ษาโรคในมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติทางเคมีของสารจากสมุนไพรที่อยู่ใน
ความสนใจของนักวิทยาศาสตร์อย่างมากคือ ความสามารถ
ในการต้านอนุมลู อิสระ (antioxidant) เนือ่ งจากอนุมลู อิสระ
(free radical) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่น�ำไปสู่การเกิด
โรคร้ า ยแรงในมนุ ษ ย์ เช่ น โรคหลอดเลื อ ดแดงแข็ ง
(atherosclerosis) ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว
โรงหลอดเลือดสมองแข็งตัว และโรคมะเร็ง (cancer) โดย
โรคเหล่านีเ้ ป็นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ [4] อนุมลู อิสระ
มีความสามารถในการท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเคมีของดีเอ็นเอ (DNA) ทีอ่ ยูใ่ นเซลล์ น�ำไปสูก่ ารผ่าเหล่า
ทางพันธุกรรม (mutation) ส่งผลให้ระบบการแบ่งเซลล์มี
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ความผิดปกติ จนพัฒนาไปสู่การเกิดมะเร็งในที่สุด [5, 6]
นอกจากนีย้ งั มีรายงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นถึงตัวอย่างของโรค
ที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบประสาท (neurological
disease) ทีเ่ ชือ่ มโยงกับอนุมลู อิสระ ได้แก่ Alzheimer’s [7],
Parkinson [8], Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
และโรคซึมเศร้า (Depression) [8] เป็นต้น
การศึกษาคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของ
สารในพืชสมุนไพร เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การ
พั ฒ นาเป็ น ตั ว ยาในการรั ก ษาโรคในมนุ ษ ย์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้น มีขั้นตอนในการศึกษา ทดลอง และวิธีการ
วิเคราะห์ที่ส�ำคัญหลายขั้นตอน แต่เนื้อหาในบทความนี้จะ
เน้นเรือ่ งวิธกี ารทีใ่ ช้สกัดสารจากสมุนไพร และวิธกี ารวัดความ
สามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่นิยมใช้ในการประเมิน
ปริมาณ และศักยภาพของสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดย
ผู้เขียนมีความคาดหวังว่าเนื้อหาส่วนนี้จะเป็นประโยชน์กับ
นักวิจยั นักศึกษา และผูส้ นใจทีจ่ ะเริม่ ศึกษาถึงคุณสมบัตทิ าง
เคมีที่ได้จากสมุนไพรต่อไป
วิธีที่นิยมใช้ในการสกัดสารจากสมุนไพร
1. การแช่ ใ นตั ว ท� ำ ละลาย (maceration)
เป็นวิธที นี่ ยิ มใช้มากทีส่ ดุ ในการสกัดสารจากพืชสมุนไพร และ
ยังเป็นวิธีที่ใช้ได้กับการสกัดสารจากทุกส่วนของพืช เช่น กิ่ง
ก้าน เปลือก ใบ และราก ข้อได้เปรียบของวิธีนี้คือ เครื่องมือ
ที่ใช้ และขั้นตอนในการสกัดไม่ซับซ้อน อีกทั้งสารเคมีที่ใช้มี
ในห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป แต่ข้อเสียที่ต้องค�ำนึงถึงด้วยคือ
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการสกั ด ด้ ว ยวิ ธี นี้ ค ่ อ นข้ า งนาน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับวิธีอื่น การสกัดสารจะเริ่มต้นด้วยการเตรียม
ส่วนต่าง ๆ ของพืชทีจ่ ะสกัดให้แห้งโดยใช้วธิ ตี ากแดดหรืออบ
ในตูบ้ ม่ (incubator) ใช้อณ
ุ หภูมใิ นช่วง 30-60 องศาเซลเซียส
ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณความชืน้ ของชิน้ ส่วนพืชทีเ่ ราน�ำมาสกัด จาก
นั้นน�ำส่วนที่แห้งไปปั่นหรือบดให้ละเอียดเพื่อเพิ่มพื้นผิว
สัมผัสกับตัวท�ำละลาย ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการสกัดด้วย
ตัวท�ำละลายละลายอินทรีย์ ซึ่งที่นิยมใช้ในการสกัด ได้แก่
เฮกเซน (hexane) เอทิลอะซิเตท (ethylacetate) เมทานอล
(methanol) และเอทานอล (ethanol) ซึ่งท�ำให้สารที่ถูก
สกัดออกมาในชัน้ ของตัวท�ำละลายแต่ละชนิด มีความเป็นขัว้
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มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความมีขั้วของตัวท�ำละลายอินทรีย์ที่
ใช้ในการสกัด เวลาที่ใช้ในการสกัดก็จะแตกต่างกันไป อาจ
ใช้เวลาในการสกัดประมาณ 3-7 วัน ร่วมกับการสกัดซ�้ำด้วย
ตัวท�ำละลายเดิม หรืออาจใช้การสกัดด้วยตัวท�ำละลาย
อิ น ทรี ย ์ ที่ มี ขั้ ว แตกต่ า งกั น ในการสกั ด เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และให้ได้ปริมาณของสารสกัดทีจ่ ะน�ำมาศึกษา
มากขึ้ น วิ ธี ก ารแช่ ใ นตั ว ท� ำ ละลายจะแช่ ส มุ น ไพรในตั ว
ท�ำละลายที่อุณหภูมิห้อง ในการสกัดด้วยวิธีการแช่ในตัว
ท�ำละลาย โดยทัว่ ไปแล้วจะใช้อตั ราส่วนระหว่างน�ำ้ หนักของ
สมุนไพรต่อปริมาตรของตัวท�ำละลายตั้งแต่ 1:4 ไปจนถึง
1:20
2. การสกัดด้วยการให้ตัวท�ำละลายไหลผ่าน
(percolation) หลักการเหมือนกับการสกัดด้วยการแช่ใน
ตัวท�ำละลาย ต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่จะสกัดให้แห้ง
น�ำไปปั่นหรือบดให้ละเอียด และใช้ตัวท�ำละลายอินทรีย์ที่มี
ขั้ว (polarity) แตกต่างกันร่วมใน การสกัดสาร แต่ขั้นตอนที่
มีความแตกต่างคือ จะใช้วธิ กี ารสกัดโดยแช่สมุนไพรในตัวท�ำ
ละลายทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นจะ
เติมตัวท�ำละลายอินทรีย์ลงไปเพิ่ม แล้วปล่อยให้มีการไหล
ของตัวท�ำละลายผ่านสมุนไพรช้า ๆ ด้วยอัตราเร็วเหมาะสม
กับการเติมตัวท�ำละลายเข้าไปแทนที่ แต่ขอ้ ด้อยของการสกัด
ด้วยวิธีนี้คือต้องใช้ปริมาณตัวท�ำละลายในการสกัดมากกว่า
วิธกี ารสกัดด้วยการแช่ในตัวท�ำละลาย ดังนัน้ ในการสกัดสาร
จากสมุนไพรอาจประยุกต์ใช้ทั้งสองวิธีคือ การแช่ในตัวท�ำ
ละลาย และการให้ตัวท�ำละลายไหลผ่านร่วมกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสกัดสารก็ได้
3. วิธกี ารย่อย (digestion) (บางต�ำราเรียกวิธกี าร
นี้ว่า การตุ๋น) คือวิธีเดียวกับการสกัดสารด้วยการแช่ในตัว
ท� ำ ละลาย แต่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการแช่ ส มุ น ไพรในตั ว
ท�ำละลายนั้น จะใช้อุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส
เพื่อช่วยในการสกัดสารให้ละลายออกมาได้ดีขึ้น วิธีนี้จะใช้
สกัดสารจากพืชส่วนที่มีความแข็ง และมีองค์ประกอบของ
พวกโพลิเมอร์ เช่น แทนนิน (tannins) ลิกนิน (lignin) ซึ่งมี
คุณสมบัตไิ ม่ละลายน�ำ้ (water-insoluble) ได้แก่ ส่วนเปลือก
(bark) และราก (root) ของพืช ในการสกัดด้วยวิธีการย่อย
จะใช้เวลาสั้นกว่าการแช่ในตัวท�ำละลาย โดยใช้ระยะเวลา

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงจนถึงหนึ่งวัน ขึ้นกับส่วนของพืชที่น�ำมาสกัด
ข้อควรระวังของการสกัดสารด้วยวิธีน้ีคือ อุณหภูมิอาจมีผล
ต่อการสลายของสารบางอย่างในสมุนไพรเมือ่ ได้รบั ความร้อน
4. การสกัดด้วยวิธีการชง (infusion) วิธีการนี้
ใช้ได้ดีกับการสกัดสารที่มีคุณสมบัติในการละลายในน�้ำได้ดี
ตัวท�ำละลายที่ใช้ในการสกัดคือน�้ำ การสกัดจะใช้วิธีการแช่
สมุนไพรในน�้ำเดือด และแช่ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที
จากนั้ น กรองกาก ที่ เ หลื อ อยู ่ ด ้ ว ยกระดาษกรอง หรื อ
ผ้าขาวบาง แล้วน�ำสารละลายทีไ่ ด้จากการสกัดไปศึกษาต่อไป
ตัวอย่างการสกัดด้วยวิธีนี้ที่เราเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
การชงชา ที่จะแช่ใบชาแห้งในน�้ำเดือดทิ้งไว้จากนั้นก็ดื่ม
เฉพาะส่วนน�้ำที่ได้ละลายสารที่อยู่ในใบชาออกมา เป็นต้น
5. การสกั ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารต้ ม ในน�้ ำ เดื อ ด
(decoction) การสกัดสารด้วยวิธีนี้ คือการต้มสมุนไพรใน
น�้ำเดือด ใช้ระยะเวลาในการสกัดประมาณ 15 นาที ถึง
1 ชัว่ โมง ซึง่ จะใช้เวลาทีส่ นั้ กว่ามากเมือ่ เปรียบเทียบกับวิธอี นื่
ข้อควรระวังของการสกัดวิธีน้ีคือ ความร้อนอาจท�ำลายสาร
ที่เราสนใจในสารสกัดจากสมุนไพร การสกัดสารด้วยการต้ม
ในน�้ำเดือดใช้ได้ดีกับส่วนราก ใบ ดอก ก้าน แต่หลังจากการ
สกัดโดยต้มในน�้ำเดือด จะต้องกรองกากเพื่อที่จะน�ำส่วน
สารละลายไปใช้ศึกษาต่อ
การวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
การวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระเป็น
ขัน้ ตอนส�ำคัญในการวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพของสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่สกัดจากสมุนไพร ใช้วัดปริมาณของสาร
ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบ (crude extract) เพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระทีไ่ ด้จากวิธกี ารสกัด
ทีแ่ ตกต่างกัน และการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระ
จากสารสกัดที่น�ำไปผ่านการแยกให้บริสุทธิ์ (purification)
ในแต่ละขั้นตอน เนื้อหาของบทความนี้จะอธิบายถึงการวัด
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยหลักการวัดการ
ดู ด กลื น คลื่ น แสง ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ เ รี ย กว่ า ยู วี - วิ สิ เ บิ ล
สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible spectrophotometer)
ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีทั่วไป
โดยมีรายละเอียดของแต่ละวิธีการดังนี้

ว. วิทย. เทคโน. หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 89
1. ความสามารถในก�ำจัดอนุมูลอิสระ DPPH
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) DPPH คืออนุมลู อิสระ
ที่มีความเสถียร (stable free radical) (ภาพที่ 1) เป็นสาร
ที่ นิ ย มน� ำ ไปใช้ เ ป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความสามารถในการต้ า น
อนุมลู อิสระของสารทีส่ นใจ ใช้หลักการของ DPPH• ในรูปของ
อนุมูลอิสระ ที่อยู่ในสารละลายจะมีสีม่วงเข้ม และดูดกลืน
คลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร [9] การสูญเสีย
อิเล็กตรอนอิสระให้กบั โมเลกุลอืน่ โดยมีตวั รับอิเล็กตรอนคือ
สารต้านอนุมูลอิสระหรือสารสกัดจากสมุนไพร จะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงไปอยูใ่ นรูปออกซิไดซ์ (DPPH) ซึง่ การลดลงของ
อนุมูลอิสระดังกล่าวจะสังเกตได้จากการจางลงของสีม่วงใน
สารละลาย สามารถวัดการค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ลดลงที่
ความยาวคลื่นที่ 515 นาโนเมตร เป็นตัวชี้วัดของปฏิกิริยาที่
เกิดขึน้ หรือก็คอื การลดลงของ DPPH ทีม่ ผี ลมาจากสารต้าน
อนุมูลอิสระ
2. ความสามารถในก�ำจัดอนุมูลอิสระ ABTS
[2,2’-azinobis-(3-ethyl-benzothiazoline-6sulfonic acid)] ใช้หลักการเหมือนกับการลดลงของ
อนุมูลอิสระ DPPH แต่ในกรณี ABTS•+ (ภาพที่ 1) เป็น
อนุมูลอิสระที่มีประจุเป็นบวก ในสารละลายจะมีสีเขียวเข้ม
และมีคา่ การดูดกลืนแสงความยาวคลืน่ สูงสุด (lmax) หลายค่า
ได้แก่ 415, 645, 734 และ 815 นาโนเมตร แต่ทั่วไปแล้วจะ
นิยมใช้ความยาวคลื่นที่ 415 [10] และ 743 นาโนเมตร [11]
ในการติดตามปฏิกริ ยิ า โดยในการลดลงของการดูดกลืนแสง
ที่ความยาวคลื่นดังกล่าว จะใช้เป็นตัวชี้วัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
(สีเขียวของสารละลายจางลง) ในการเตรียมอนุมลู อิสระของ
ABTS เพื่อใช้ทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
จะมีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยากกว่าในกรณีของ DPPH นัน่ คือ ต้องน�ำเอา
ABTS ไปบ่มกับ potassium persulfate ด้วยอัตราส่วน
1:0.5 (stoichiometry ratio) ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา
12-16 ชัว่ โมง [10] เพือ่ ให้ได้อนุมลู อิสระทีเ่ ป็นประจุบวกของ
ABTS •+ ก่ อ นน� ำ ไปใช้ ใ นการทดสอบปฏิ กิ ริ ย าการต้ า น
อนุมูลอิสระต่อไป
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3. การวัดความสามารถในการให้อเิ ล็กตรอนของ
สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี Ferric reducing
antioxidant power (FRAP) หลักการของวิธนี จี้ ะวัดความ
สามารถในการให้ อิ เ ล็ ก ตรอนของสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
(คุณสมบัติเป็น reductant) จะใช้หลักการที่แตกต่างจากวิธี
การทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น โดยในสารละลาย FRAP ประกอบ
ด้วย Fe3+ และ 2,4,6-tri (2-pyridyl)-1,3,5-triazine (TPTZ)
ในสภาวะที่เป็นกรด โดย Fe3+ ใน FRAP reagent จะรับ
อิเล็กตรอนจากสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน หรือในสาร
สกัดจากสมุนไพรแล้วเปลี่ยนเป็น Fe 2+ จากนั้นเกิดเป็น
สารประกอบเชิงซ้อนกับ TPTZ เปลี่ยนเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 593 นาโนเมตร การวัด
ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธนี ี้ จะวัดจากการ
เพิ่มขึ้นของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Fe2+ และ TPTZ
โดยค่ า การดู ด กลื น คลื น แสงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ที่ ค วามยาวคลื่ น
ดังกล่าวนี้จะใช้เป็นตัวชี้วัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
4. การวัดความสามารถในการให้อเิ ล็กตรอนของ
สารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี potassium ferricyanide
reducing power (PFRAP) หลักการของวิธีนี้เหมือนกับ
วิธี FRAP คือวัดความสามารถในการให้อิเล็กตรอนของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ แต่วิธีนี้จะใช้ potassium ferricyanide
(Fe3+) เป็นตัวรับอิเล็กตรอน โดยเมือ่ ท�ำปฏิกริ ยิ ากับสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระมาตรฐานหรื อ สารสกั ด จากสมุ น ไพร จะได้
ผลิตภัณฑ์คือ potassium ferrocyanide (Fe2+) จากนั้นน�ำ
ไปท� ำ ปฏิ กิ ริ ย าต่ อ กั บ ferric trichloride (FeCl 3) ได้
สารประกอบเชิงซ้อน ferric ferocyanide ที่มีสีน�้ำเงินที่
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร โดยค่าการ
ดูดกลืนคลืน่ แสงทีเ่ พิม่ ขึน้ ทีค่ วามยาวคลืน่ ดังกล่าวนีจ้ ะใช้เป็น
ตัวชี้วัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
5. การวัดความสามารถในการให้อเิ ล็กตรอนของ
สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยวิ ธี cupric reducing
antioxidant power ใช้หลักการวัดความสามารถในการ
ให้อิเล็กตรอนของสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับ FRAP
และ PFRAP assay แต่จะใช้ copper (II) sulfate (CUSO4)
และ neocuproine ท�ำปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ
มาตรฐานหรือสารสกัดจากสมุนไพร โดยบ่มปฏิกิริยาไว้เป็น
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เวลา 30 นาที โดยจะเกิดปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนของ
Cu2+ ในสารละลายแล้วเปลี่ยนเป็น Cu+ ซึ่งปฏิกิริยาการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้มกี ารดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
450 นาโนเมตร โดยค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่เพิ่มขึ้นที่
ความยาวคลื่นดังกล่าวนี้จะใช้เป็นตัวชี้วัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
การวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอล
(polyphenols)
สารในกลุ่มโพลีฟีนอลพบได้มากในผัก และผลไม้
ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิตามินซี (ascorbic acid)
วิ ต ามิ น อี ( α -tocopherol) และสารฟลาโวนอยด์
(flavonoids) เป็นต้น ทัง้ นีไ้ ด้มรี ายงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ สมบั ติ และความน่ า สนใจของสาร
กลุ่มนี้เกี่ยวกับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ [12]
จะเห็นได้ว่าในการศึกษา และวิจัยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระ
จากสารสกัดสมุนไพร ก็มักจะมีการรายงานปริมาณของสาร
ในกลุม่ ฟีนอล และฟลาโวนอยด์รว่ มด้วย โดยวิธกี ารทีน่ ยิ มใช้
หาปริมาณสารทัง้ สองกลุม่ ทีจ่ ะได้กล่าวถึงในบทความนี้ ได้แก่
1. การหาปริมาณรวมของสารโพลีฟนี อล (total
polyphenolic contents) การทดสอบหาปริมาณของ
สารประกอบโพลีฟีนอลทั้งหมดที่มีในตัวอย่างทดสอบ ด้วย
การใช้สารละลาย Folin-Ciocalteu (F-C reagent) มีส่วน
ประกอบส� ำ คั ญ คื อ phosphomolybdate และ
phosphotungstate (สารละลาย F-C reagent ส�ำเร็จรูป
และพร้อมใช้ในการทดสอบ ผลิต และจ�ำหน่ายโดยหลาย
บริษัท เช่น Sigma-Aldrich) ท�ำปฏิกิริยากับสารมาตรฐาน
ของโพลีฟีนอล (นิยมใช้ garlic acid เป็นสารมาตรฐานของ
สารโพลีฟีนอล) หรือสารทดสอบที่ต้องการหาปริมาณรวม
ของโพลีฟีนอล จากนั้นจึงเติมโซเดียมคาร์บอเนต (NaCO3)
บ่มปฏิกิริยาต่อไปเป็นเวลา 90 นาทีในที่มืด สารประกอบ
เชิงซ้อนที่เกิดขึ้นจากผลของโพลีฟีนอลที่มีต่อ F-C reagent
จะมีสีน�้ำเงินเข้ม และดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765
นาโนเมตร ซึ่งค่าการดูดกลืนแสงที่เพิ่มขึ้นจะใช้เป็นตัวชี้วัด
ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ การรายงานค่าของปริมาณทัง้ หมดของสาร
โพลีฟีนอล จะแสดงในหน่วยน�้ำหนักสมมูล มิลลิกรัมของ
garlic acid (mg Garlic acid, GE equivalent) [13]
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2. การหาปริ ม าณรวมของสารในกลุ ่ ม
ฟลาโวนอยด์ (total flavonoids contents) ท�ำการ
ทดสอบด้วยการเติม sodium nitrite (NaNO2) เพื่อท�ำ
ปฏิ กิ ริ ย ากั บ สารมาตรฐานของฟลาโวนอยด์ (นิ ย มใช้
catechin [14] หรือ quercetin [15] เป็นสารมาตรฐานของ
สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์) หรือสารทดสอบที่ต้องการหา
ปริมาณรวมของฟลาโวนอยด์ แล้วบ่มทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นจึงเติม aluminium chloride
(AlCl3) และ sodium hydroxide (NaOH) ลงไปในสารผสม
บ่มทิง้ ไว้อกี ประมาณ 15-20 นาที จะได้สารประกอบเชิงซ้อน
ทีด่ ดู กลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 510 นาโนเมตร ค่าการดูดกลืน
แสงที่เพิ่มขึ้นจะใช้เป็นตัวชี้วัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ในการ
รายงานค่าของปริมาณรวมของสารฟลาโวนอยด์ จะแสดงใน
หน่วยน�ำ้ หนักสมมูล มิลลิกรัมของ catechin (mg catechin
equivalent) หรือมิลลิกรัมของ quercetin (mg quercetin
equivalent)
สารมาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารต้ า น
อนุมูลอิสระ
การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในเชิงปริมาณ
(quantitative analysis) ของสารสกัดสมุนไพรทีเ่ ราสนใจนัน้
จะใช้การค�ำนวณเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่รู้ปริมาณ
ของเนื้อสารหรือความเข้มข้นที่แน่นอน โดยการใช้วิธีการ
ติดตามสารดังกล่าวด้วยปฏิกริ ยิ าเคมีทไี่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ใช้ ก ารสร้ า งกราฟมาตรฐานเพื่ อ เปรี ย บเที ย บ ทั้ ง นี้
สารมาตรฐานที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ ได้แก่
1. Butylate hydroxytoluene (BHT) และ
Butylate hydroxyanisole (BHA) (ภาพที่ 1) สารทัง้ สอง
ตัวนีถ้ กู สังเคราะห์โดยวิธที างเคมี และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการต้าน
อนุมูลอิสระ (synthetic antioxidant) ถูกใช้เป็นสาร
มาตรฐานส� ำ หรั บ การหาปริม าณสารต้านอนุมูลอิสระใน
อุตสาหกรรมอาหาร พวกเคมีโพลิเมอร์ น�้ำมัน และปิโตรเคมี
[16, 17]
2. วิตามินซี (vitamin C หรือ ascorbic acid)
(ภาพที่ 1) สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ ล ะลายน�้ ำ ได้ ดี
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(water-soluble) พบมากในผลไม้ เช่น ส้ม ฝรั่ง และผลไม้
ที่มีรสเปรี้ยว เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มวิตามินที่ละลายน�้ำได้ดี
เหมือนกับวิตามิบี จัดเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องได้รับใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อวัน วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ในธรรมชาติ ที่ มี ก ลไกการต่ อ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระโดยให้
อิเล็กตรอนอิสระบนโครงสร้างไปยังโมเลกุลของอนุมลู อิสระ
เพื่อท�ำลาย และลดความเป็นพิษของอนุมูลอิสระที่จะไป
ท�ำลายองค์ประกอบของเซลล์ วิตามินซีเป็นสารอีกตัวหนึ่งที่
นิยมใช้เป็นสารมาตรฐานในการวัดปริมาณสารอนุมูลอิสระ
ในสารสกัดสมุนไพร [17]
3. วิตามินอี (α-tocopherol) และ Trolox ซึ่ง
เป็นสารอนุพันธ์ของวิตามินอี (vitamin E derivative)
(ภาพที่ 1) สารต้านอนุมลู อิสระอีกตัวทีพ่ บในธรรมชาติ จัดอยู่
ในกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมัน (water-insoluble หรือ
fat-soluble) ในอุตสาหกรรมอาหารจะเติมวิตามินอีลงไป
เพื่อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันของน�้ำมันที่มีกรดไขมันไม่
อิม่ ตัวเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างหรือก็คอื ช่วยป้องกันการ
เหม็นหืนของน�้ำมัน ด้วยโครงสร้างทางเคมีคุณสมบัติที่ไม่
ละลายน�ำ้ จึงได้มกี ารสังเคราะห์เป็นอนุพนั ธ์คอื 6-hydroxy2,5,7,8-tertamethylchroman-2-carboxylic acid,
ชื่อทั่วไปคือ Trolox ท�ำให้ละลายน�้ำได้ดีขึ้น และใช้เป็นสาร
มาตรฐานในการวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ โดยใน
รายงานวิจัยที่ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระ นิยมใช้เป็นสาร
มาตรฐานในการวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณจะรายงานเป็ น
ค่ า น�้ ำ หนั ก สมมู ล กั บ Trolox (trolox equivalent
antioxidant capacity, TEAC) [18]
4. กรดแกลลิก (Gallic acid) คือสารที่จัดอยู่ใน
กลุ่มโพลีฟีนอล ด้วยโครงสร้างทางเคมีประกอบด้วยหมู่
ไฮดรอกซิล (ภาพที่ 1) ภายในโมเลกุลสามารถให้อิเล็กตรอน
กับโมเลกุลอื่นได้ดี ด้วยกลไกที่เหมือนกับวิตามินซี สารตัวนี้
พบมากในผลกระเทียม (garlic bulbils) ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัว
สารตั ว นี้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ ดี ด้ ว ย
โครงสร้างทางเคมีท�ำให้ละลายน�้ำได้ง่าย นิยมใช้เตรียมเป็น
สารมาตรฐานในการวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
เช่นเดียวกับ Trolox และยังใช้เป็นสารมาตรฐานส�ำหรับการ
ค�ำนวณหาปริมาณรวมของสารโพลีฟนี อลด้วย ในการวิเคราะห์
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จะรายงานค่าเป็น น�้ำหนักสมมูล มิลลิกรัมของ Garlic acid
ต่อน�้ำหนักแห้งของสารทดสอบ (mg garlic equivalent per
g dry matter, มีหน่วยเป็น mg GAE g-1 DM)
5. Quercetin เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์
พบมากในผัก ผลไม้ และเมล็ดธัญพืช สารสกัดนีใ้ ช้เป็นส่วนผสม
ในอาหารเสริมสุขภาพ โครงสร้างทางเคมีมลี กั ษณะเป็นอนุพนั ธ์
ของฟลาโวนอยด์ (ภาพที่ 1) ทีม่ คี วามสามารถในการละลายน�ำ้
ได้ดี จึงเหมาะส�ำหรับในการเตรียม และน�ำไปใช้ในการเตรียม
เป็นสารมาตรฐานส�ำหรับการหาปริมาณรวมของฟลาโวนอยด์
ในตัวอย่างทดสอบหรือสารสกัดจากสมุนไพร [14]
บทสรุป

ด้ ว ยความหลากหลายของพื ช สมุ น ไพรใน
ประเทศไทย เป็นข้อได้เปรียบของวัตถุดิบของสารสกัดจาก
ธรรมชาติ เ พื่ อ การศึ ก ษาและวิ จั ย สารออกฤทธิ์ (active
compounds) น�ำไปสู่การพัฒนาเป็นตัวยาทางเลือกนอก
เหนือจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน ที่ต้องมีการน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ และยังเกิดปัญหาเรื่องยาที่ใช้มีประสิทธิภาพ
ทางการรักษาลดลง เช่น พบปัญหาการดื้อยา แนวทางการ
ศึกษาเรือ่ งสารต้านอนุมลู อิสระจากสมุนไพรก�ำลังเป็นเรือ่ งที่
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อยู่ในความสนใจทางวิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะพัฒนาเป็นยา
รักษาโรคในมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลพืน้ ฐาน และ
วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ เริ่ ม ต้ น จาก 1)
การพัฒนากระบวนการสกัดสารทีเ่ ป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
และสามารถท�ำซ�้ำได้ พัฒนาเป็นความรู้ส่งต่อไปยังนักวิจัยที่
จะเข้ามาต่อยอดงานวิจยั ได้ 2) การวิเคราะห์ และติดตามการ
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นระบบ เช่น ปฏิกิริยาทางเคมี และ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และประเมินความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดสมุนไพร ระบบที่ใช้ในการ
ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
ก่อโรค และเซลล์มะเร็ง เป็นต้น 3) วิธีการแยก และเตรียม
สารทีเ่ ราสนใจให้บริสทุ ธิ์ น�ำไปสูก่ ารหาโครงสร้างทางเคมี 4)
การปรั บ ปรุ ง และดั ด แปลงโครงสร้ า งทางเคมี ข องสาร
(การสังเคราะห์สารที่เป็นอนุพันธ์) ให้มีการออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพดีขึ้น จ�ำเพาะต่อเป้าหมายที่จะใช้รักษามากขึ้น เช่น
ท�ำลายกลุ่มเซลล์ที่เป็นพวกจุลชีพ กลุ่มเซลล์มะเร็ง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นต้น 5) สุดท้ายความรู้ที่ได้จะน�ำไปสู่การ
พัฒนาเป็นตัวยาที่ใช้รักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
อนาคต

DPPH			

ABTS

สารอนุมลู อิสระมาตรฐาน คือ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และ 2,2-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline6-sulfonic acid) (ABTS)

(A)
(B)
(C)
(D)
สารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน คือ (A) Butylate hydroxytoluene (BHT), (B) 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, (C)
3-tert-butyl-4-methoxyphenol โดย (B) และ (C) คือสารในกลุ่ม Butylate hydroxyanisole (BHA), (D) วิตามินซี
(Ascorbic acid)
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(E)
(F)
(G)
สารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน คือ (E) trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid), (F)
gallic acid, (E) quercetin (2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one)
ภาพที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของสารอนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน
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