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บทคัดย่ อ

ดาวเรื องฝรั่งเศสจัดเป็ นไม้ ประดับพุ่มเตี ้ย มีกลีบดอกหลากหลายสี ซึง่ ดาวเรื องบางชนิดมีรายงานสรรพคุณทางเภสัชวิทยา
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี และทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระของสารสกัด
ด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศส 10 พันธุ์ ได้ แก่ KPS01-SY, KPS02-SO, KPS03-SO, KPS04-DO, KPS05-DY, KPS06-SR,
KPS07-SY, KPS08-DO, KPS09-DY และ KPS10-DR ผลการทดลองพบว่า สารสกัด ด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศส
พันธุ์ KPS08-DO, KPS09-DY และ KPS10-DR มีปริมาณสาร flavonoids และ phenolics สูงกว่าสารสกัดจากดอกดาวเรื อง
พันธุ์อื่น นอกจากนี ้ยังพบว่าสารสกัดด้ วยน ้าจากดาวเรื องพันธุ์ KPS08-DO และ KPS09-DY มีปริมาณสาร carotenoids สูง
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระด้ วยปฏิกิริยา DPPH radical scavenging พบว่า สารสกัดด้ วยน ้า
จากดอกดาวเรื องพันธุ์ KPS08-DO มีประสิทธิภาพในการยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระได้ ดีที่สดุ (IC50 เท่ากับ 64.51 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร) ส่วนการยับยังปฏิ
้ กิริยา ABTS radical scavenging พบว่า สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องทุกพันธุ์มีประสิทธิภาพสูง
ในการยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระ (IC50 อยู่ในช่วง 27.09 ถึง 29.38 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าสาร BHT
(IC50 เท่ากับ 57.48 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) โดยที่สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องพันธุ์ KPS01-SY, KPS03-SO และ
KPS04-DO มีประสิทธิภาพในการยับยังปฏิ
้ กิริยา PMS-NADPH radical scavenging ได้ ดีที่สดุ (IC50 เท่ากับ 165.30, 131.96
และ 148.33 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ) ส่วนสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องพันธุ์ KPS01-SY สามารถยับยัง้
การเกิดปฏิกิริยา nitric oxide radical scavenging ได้ (IC50 เท่ากับ 587.56 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ในขณะที่สารสกัดด้ วยน ้า
จากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสพันธุ์ KPS09-DY และ KPS10-DR มีประสิทธิภาพในการยับยังปฏิ
้ กิริยา oxidation ของ LDL ได้ ดี
(IC50 เท่ากับ 234.93 และ 232.08 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ)
คาสาคัญ: ดาวเรื องฝรั่งเศส ต้ านอนุมลู อิสระ สารพฤกษเคมี สารสกัดด้ วยน ้า

Abstract

French marigolds (Tagetes patula L.) are classified as ornamental shrubs that various colors of flower
were found. Pharmacological properties have been reported in some species of marigolds. The objectives of
this study were to analyze phytochemical content and to investigate the antioxidant performance of water extracts
from 10 species of French marigold flowers (viz. KPS01-SY, KPS02-SO, KPS03-SO, KPS04-DO, KPS05-DY, KPS06SR, KPS07-SY, KPS08-DO, KPS09-DY and KPS10-DR). The results showed that water extracts of flowers from
KPS08-DO, KPS09-DY and KPS10-DR contained higher content of flavonoids and phenolics than the other extracts.
Moreover, water extracts of flowers from KPS08-DO and KPS09-DY also contained high levels of carotenoids.
In regard to the antioxidant property of DPPH radical scavenging, extracts of flowers from KPS08-DO showed
stronger inhibition effect than other extracts (IC50 = 64.51 µg/mL). For inhibition of ABTS radical scavenging,
all water extracts showed strong inhibitory effect (IC50 value between 27.09 to 29.38 µg/mL), moreover, they showed
stronger inhibitory effect than BHT (IC50 = 57.48 µg/mL). Water extracts of flowers from KPS01-SY, KPS03-SO and
KPS04-DO performed highly on inhibition of PMS-NADPH radical scavenging (IC50 = 165.30, 131.96 and 148.33
µg/mL, respectively). In regard to nitric oxide radical scavenging inhibition, water flower extracts of KPS01-SY
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showed high inhibitory effect (IC50 = 587.56 µg/mL). Water extracts of flowers from KPS09-DY and KPS10-DR
had inhibitory effect on oxidation of LDL (234.93 and 232.08 µg/mL, respectively).
Keywords: French marigold, antioxidant, phytochemical, water extract

คานา

ความเสื่อมสภาพของเซลล์ร่างกายมนุษย์มีความสัมพันธ์กบั การเกิดปฏิกิริยา oxidation ของอนุมลู อิสระ (reactive
oxygen species, ROS) ภายในร่ างกาย (Liu, 2020) ส่งผลต่อการทางานของเซลล์ ทาให้ โปรตีนเกิดการเปลี่ยนแปลง
และเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ เซลล์ร่างกายเสียสภาพ และนาไปสู่การเกิดโรคต่าง ๆ ของมนุษย์
(Adwas et al., 2019) โดยที่ร่างกายมนุษย์จะมีการสร้ างสารต้ านอนุมลู อิสระ (antioxidant) เพื่อยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยา oxidation
และกาจัดอนุมูลอิสระที่จะเกิดขึน้ แต่ร่างกายสามารถผลิตได้ ในปริ มาณน้ อยจึงจาเป็ นต้ องรับเพิ่มจากภายนอก จากการ
รับประทานอาหาร (Xu et al., 2017) จากการวิจยั ทางเภสัชวิทยารายงานว่า ภายในพืชตามธรรมชาติอดุ มไปด้ วยสารพฤกษเคมี
(phytochemical) เช่น สารประกอบกลุม่ phenolics และ flavonoids ซึง่ เป็ นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สาคัญในการเป็ นสาร
ต้ านอนุมลู อิสระ (Ghasemzadeh et al., 2010)
ดาวเรื องฝรั่งเศส (French marigold) มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Tagetes patula L. เป็ นดาวเรื องชนิดพุ่มเตี ้ย
ดอกมีทงกลี
ั ้ บดอกเรี ยงชันเดี
้ ยวและซ้ อนกันหลายชัน้ มีขนาดดอกเล็กสีเหลือง ส้ ม ทอง น ้าตาลอมแดง และสีแดง (ภูริพนั ธุ์
สุวรรณเมฆ, 2559) ดาวเรื องเป็ นพืชสมุนไพรที่มีรายงานสรรพคุณทางเภสัชวิทยาในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ ต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย
ยาต้ านการอักเสบ ต้ านเชื ้อรา ต่อต้ านพยาธิ และช่วยรักษาบาดแผล เนื่องจากภายในสารสกัดจากดอกดาวเรื องประกอบไปด้ วย
สารสาคัญต่าง ๆ เช่น สารกลุม่ flavonoids, polyphenols, saponosides, organic acids และ sacharides อีกทังยั
้ งพบสาร
carotenoid ในปริมาณสูง (Benko et al., 2019) Akshaya et al. (2016) พบว่าสารแคโรทีนอยด์ เป็ นหนึง่ ในสารต้ านอนุมลู อิสระ
จากธรรมชาติ โดยความแตกต่างของประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระและสรรพคุณทางยาขึ ้นอยู่กบั ชนิดของดาวเรื อง
ส่วน Jobi (2016) พบว่าสาร lutein ในสารสกัดจากดาวเรื อง Tagetes patula มีบทบาทในการต้ านจุลชีพได้ มากกว่า Tagetes
erecta ซึง่ สาร lutein เป็ นพวก carotenoids ในกลุม่ xanthophylls มีอะตอมของออกซิเจนอยู่ในโครงสร้ างโมเลกุล โดยทัว่ ไป
สารชนิดนี ้จะอยู่ในรูปแบบของกรดไขมันลูทีนเอสเทอร์ และส่วนดอกของดาวเรื องจัดเป็ นแหล่งของสารแคโรทีนอยด์ตามธรรมชาติ
ได้ แก่ แซนโทฟิ ล (lutein, zeaxanthin) และแคโรทีนอยด์สีเหลือง (-carotenes) นอกจากนี ้ Boonnoun et al. (2012)
รายงานว่าสารกลุม่ นี ้มีบทบาทสาคัญต่อสุขภาพมนุษย์ เช่น บารุงสายตา บารุงผิวหนัง ลดความเสื่อมของดวงตาที่เกิดจาก
macular degeneration (AMD) โรคหลอดเลือดหัวใจ และมะเร็ง (Wang et al., 2016) ดาวเรื องเป็ นพืชสมุนไพรที่มีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นยาต้ านจุลชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแบคทีเรี ยแกรมลบ ส่วนใหญ่เกิดจากความสามารถของ lutein ซึง่ เป็ นเม็ดสี xanthophyll
ที่อยู่ภายในสารประกอบเคมีธรรมชาติของดอกดาวเรื อง อีกทัง้ lutein มีคณ
ุ สมบัติหลักในการต้ านเชื ้อแบคทีเรี ย larvicidal,
nematocidal และสารต้ านอนุมลู อิสระ พร้ อมทังยั
้ งใช้ เป็ นสารแต่งสีอาหารที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลาย (Priyanka et al., 2013)
สารลูทีนในดาวเรื องจึงได้ รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารและยารักษาโรค นอกจากนี ้ จาเนียร ชมภู
และคณะ (2562) พบว่า สารสกัดจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสพันธุ์ KPS08-DO มีปริ มาณสารพฤกษเคมีพวก phenolics,
saponins และ tannins ปริ มาณสูง อีกทั ้งมีประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระจากปฏิกิริยา DPPH และ ABTS
radical scavenging และยับยังกิ
้ จกรรมของเอนไซม์ -glucosidase ได้ สงู กว่าดาวเรื องอเมริกนั (พันธุ์ทองเฉลิม) และดาวเรื อง
พื ้นเมือง (พันธุ์สีส้ม) การทดลองนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี ประกอบด้ วย flavonoids, phenolics
และ carotenoids และทดสอบประสิทธิภาพการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยปฏิกิริยา DPPH radical scavenging, ABTS radical
scavenging, PMS-NADH system superoxide radical scavenging, nitric oxide radical scavenging และปฏิกิริยา
oxidation ของ low density lipoprotein (LDL) รวมทังความสั
้
มพันธ์ระหว่างปริมาณสารประกอบพฤกษเคมีกบั การเป็ นสารต้ าน
อนุมลู อิสระของสารสกัดจากดอกดาวเรื อง จานวน 10 พันธุ์
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วิธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่ างดอกดาวเรือง
การปลูกดาวเรื อง
ทาการปลูกดาวเรื องฝรั่งเศสในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จานวน 10 พันธุ์ ได้ แก่ KPS01-SY, KPS02-SO,
KPS03-SO, KPS04-DO, KPS05-DY, KPS06-SR, KPS07-SY, KPS08-DO, KPS09-DY และ KPS10-DR ในกระถางพลาสติก
สีดา ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ ้ว สูง 9 นิ ้ว มีการใส่ป๋ ยสู
ุ ตร 15-15-15 รองก้ นหลุมก่อนปลูก ปริมาตร 1 ช้ อนชา หลังจากนัน้
2, 4 และ 6 สัปดาห์ ใส่ป๋ ยสู
ุ ตร 15-15-15 ปริมาตร 1 ช้ อนชาต่อกระถาง รดน ้าตามสภาพอากาศในแต่ละวัน ตัดดอกดาวเรื อง
ที่อายุประมาณ 60-80 วันหลังปลูก (Figure 1) ไปผึ่งในที่ร่ม อุณหภูมิห้องประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ แห้ ง
บดตัวอย่างแห้ งให้ เป็ นผงละเอียดด้ วยเครื่ องบดตัวอย่าง เก็บตัวอย่างไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ ทาการทดลอง
KPS01-SY

KPS02-SO

KPS03-SO

KPS04-DO

KPS05-DY

KPS06-SR

KPS07-SY

KPS08-DO

KPS09-DY

KPS10-DR

Figure 1 Characteristic of flowers of French marigolds in this study.
การเตรียมสารสกัดด้ วยนา้ จากดอกดาวเรือง
นาผงบดดาวเรื อง 1 กรัม ต้ มในน ้าเดือด ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 5 นาที (Kao et al., 2014) หลังจากนัน้
กรองด้ วยกระดาษกรอง Whatman No.1 ได้ เป็ นสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื อง ทาการเจือจางสารสกัดด้ วยน ้ากลัน่ ให้ ได้
ความเข้ มข้ น 50, 100, 200, 500 และ 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อนาไปทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ
การวิเคราะห์ ปริมาณสารประกอบพฤกษเคมี
วิเคราะห์ปริ มาณสาร flavonoids ตามวิธีของ Djeridane et al. (2006) หยดสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื อง
ความเข้ มข้ น 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate เติมสารละลาย aluminium chloride
(2 เปอร์ เซ็นต์) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 15 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
430 นาโนเมตร) ด้ วยเครื่ อง microplate reader (รุ่น Multiskan Go, Thermo Scientific, MA, USA) คานวณปริมาณสาร
flavonoids เปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ rutin equivalent (RUE) เมื่อ Y = 0.0136x + 0.078 (R2 = 0.998) มีหน่วยเป็ น
mg RUE/ g DW
วิเคราะห์ปริมาณสาร phenolics ตามวิธีของ Kähkänen et al. (1999) นาสารสกัดด้ วยน ้าจากดาวเรื อง ความเข้ มข้ น
1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร หยดลงใน 96-well plate เติม folin ciocalteau reagent (อัตราส่วน 1 : 1
; reagent : water) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ลงในสารสกัดตัวอย่าง หลังจากนันเติ
้ มน ้ากลัน่ ปริมาตร 50 ไมโครลิตร และตามด้ วย
sodium carbonate (7.5 เปอร์ เซ็นต์) ปริมาตร 80 ไมโครลิตร เขย่าสารละลายผสมให้ เข้ ากัน และบ่มไว้ ที่มืด อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลา 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 725 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง microplate reader คานวณปริมาณ
สาร phenolics เปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานของ gallic acid equivalent (GAE) เมื่อ Y = 0.0014x + 0.069 (R2 = 0.998)
มีหน่วยเป็ น mg GAE/ g DW
วิเคราะห์ปริ มาณของสาร carotenoids ดัดแปลงตามวิธีของ Ranganna (1999) ด้ วยการแช่ผงบดดอกดาวเรื อง
1 กรัม ในตัวทาละลาย acetone แช่เย็น ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง หลังจากนันกรองด้
้
วยกระดาษกรอง
Whatman No.1 นาสารละลายที่กรองได้ ไปแยกชันด้
้ วย petroleum ether ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่าเป็ นเวลา 10 นาที
ดูดสารละลายส่วนบนไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง microplate reader คานวณปริมาณ
ของ carotenoids จากสูตรดังนี ้
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3.87 x A452 x volume make up x dilution factor x 100
weight of sample (g) x 1000

เมื่อ A452 คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร
ทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ
ทดสอบประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระด้ วยปฏิกิริยา DPPH radical scavenging ตามวิธีของ Boskou et al.
(2006) นาสารสกัดตัวอย่างความเข้ มข้ นต่าง ๆ (ได้ แก่ 10, 100, 200 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร
ใส่ลงใน 96-well plate เติมสารละลาย 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (0.5 มิลลิโมลาร์ ) ปริมาตร 40 ไมโครลิตร และ
sodium acetate buffer (0.1 โมลาร์ , pH 5.5) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มไว้ ในที่มืด อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 30 นาที วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง microplate reader คานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระ
เปรี ยบเทียบกับน ้า (ชุดควบคุม) โดยใช้ butylatedhydroxytoluene (BHT) เป็ นสาร positive control
ทดสอบความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยปฏิกิริยา ABTS radical scavenging ตามวิธีของ Hsu et al. (2011)
เตรี ยมสารละลาย ABTS+ ด้ วยการผสม potassium persulfate (2.45 มิลลิโมลาร์ ) กับ 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline6-sulfonic acid) diammoniumsalte (ABTS) ใน phosphate buffer (0.1 โมลาร์ , pH 7.4) นาไปไว้ ที่มืด อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลามากกว่า 16 ชัว่ โมง เพื่อให้ เกิดปฏิกิริยา oxidation อย่างสมบูรณ์ ได้ เป็ นอนุมลู อิสระของ ABTS+ หลังจากนันเจื
้ อจาง
ด้ วย phosphate buffer และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง microplate reader ให้ ได้ คา่
การดูดกลืนแสงประมาณ 0.700±0.050 ใส่สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องความเข้ มข้ นต่าง ๆ ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงใน
96-well plate เติมสารละลาย ABTS+ ปริ มาตร 200 ไมโครลิตร บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 6 นาที นาไปวัดค่าดูดกลืนแสง
อีกครัง้ คานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมและสาร BHT
ทดสอบประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยปฏิกิริยา PMS-NADH system superoxide-radical scavenging
ตามวิธีของ Lau et al. (2002) ใส่สารผสมของ nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) (105 ไมโครโมลาร์ ) ปริมาตร
50 ไมโครลิตร กับ nitrobluetetrazolium (NBT) (66 ไมโครโมลาร์ ) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ละลายใน phosphate buffer
(0.1 โมลาร์ , pH 7.4) และสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องความเข้ มข้ นต่าง ๆ ปริ มาตร 30 ไมโครลิตร นาไปบ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เป็ นเวลา 30 นาที หลังจากนันเติ
้ มสาร phenazine methosulphate (PMS) (30 ไมโครโมลาร์ ) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร
บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง นาน 10 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง microplate reader
คานวณเปอร์ เซ็นต์การยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระเปรี ยบเทียบกับชุดควบคุมและสาร BHT
ทดสอบความสามารถในการต้ านอนุมูลอิสระด้ วยปฏิกิริยา nitric oxide radical scavenging ตามวิธีของ
Govindarajan et al. (2004) นาสารละลายผสมของ sodium nitroprusside (10 มิลลิโมลาร์ ) ปริมาตร 200 ไมโครลิตร กับ
phosphate saline buffer ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร และสารสกัดดอกดาวเรื องความเข้ มข้ นต่าง ๆ ปริมาตร 50 ไมโครลิตร
บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 150 นาที หลังจากนันเติ
้ มสารละลาย sulfanilic acid (0.3 เปอร์ เซ็นต์) ปริมาตร
100 ไมโครลิตร บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง นาน 5 นาที เติมสาร N-(1-naphthy) ethyenediaminedihydrochloride (0.1 เปอร์ เซ็นต์)
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที ถ้ าสารสกัดตัวอย่างมีความสามารถในการยับยัง้
อนุมลู อิสระจะทาให้ สารละลายมีสีจางลง นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง microplate
reader ทดสอบประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระในการยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยา oxidation ของ low density lipoprotein (LDL)
ด้ วยวิธีของ Rattan and Arad (1998) นาสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องและสาร curcumin ที่ระดับความเข้ มข้ นต่าง ๆ
ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ผสมกับ LDL (222 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และ copper sulfate
(55 ไมโครโมลาร์ ) ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บ่มไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง หยุดปฏิกิริยาด้ วยการเติม
ethylenediaminetraacetic acid (EDTA) (1 โมลาร์ ) ปริ มาตร 50 ไมโครลิตร หลังจากนันน
้ าไปวางในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
สาหรับวิเคราะห์ปฏิกิริยา oxidation ของ LDL ด้ วย thiobarbituric acid (TBA) ตามวิธีของ Steinbrecher et al. (1984)
เติมสารผสมของ TBA (0.67 เปอร์ เซ็นต์) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมกับ trichloroacetic acid (TCA) (20 เปอร์ เซ็นต์) ปริ มาตร
1.5 มิลลิลิตร นาไปต้ มให้ เดือดที่อณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30 นาที แล้ วนาไปไว้ ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส
นาน 30 นาที หลังจากนันน
้ าไปปั่ นเหวี่ยงความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 6 นาที
นาสารละลายใสส่วนบนไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร ด้ วยเครื่ อง microplate reader เปรี ยบเทียบ
ปฏิกิริยากับกราฟมาตรฐานของ malonyldialdehyde (MDA) มีหน่วยเป็ น มิลลิกรัมของ MDA
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คานวณประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยปฏิกิริยาต่าง ๆ จากสูตรคานวณดังนี ้
การยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระ (เปอร์ เซ็นต์) = [(ODชุดควบคุม – ODตัวอย่าง)/ OD ชุดควบคุม] x 100

เมื่อ ODชุดควบคุม คือ ค่าการดูดกลืนแสงของน ้า (ชุดควบคุม)
ODตัวอย่าง คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดตัวอย่าง และ positive control
คานวณค่าความเข้ มข้ นของสารนันที
้ ่มีประสิทธิภาพในการยับยังปฏิ
้ กิริยาต่าง ๆ ได้ 50 เปอร์ เซ็นต์ (the half maximal
inhibitory concentration, IC50) จากสมการเส้ นตรงของค่าความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระเทียบกับความเข้ มข้ นของสารสกัด
ระดับต่าง ๆ ดังสมการต่อไปนี ้
Y = mx+c
เมื่อ Y คือ ประสิทธิภาพในการยับยัง้ 50 เปอร์ เซ็นต์
x คือ ความเข้ มข้ นของสารนันที
้ ่มีประสิทธิภาพในการยับยังปฏิ
้ กิริยา
วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) สิ่งทดลอง คือ สารสกัดจากดอกดาวเรื อง
10 พันธุ์ ทาการทดลองจานวน 6 ซ ้า เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธีของ Duncan’s New Multiple Range Test
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์ (P0.01) และวิเคราะห์คา่ สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างปริมาณสารพฤกษเคมี และประสิทธิภาพ
ในการต้ านอนุมลู อิสระแบบเพียร์ สนั (Pearson product-moment correlation) ด้ วยโปรแกรม SPSS (IBM SPSS statistic
version 15 for windows)

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ปริมาณสารพฤกษเคมี
สาหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมี 3 กลุม่ ได้ แก่ flavonoids, phenolics และ carotenoids ในสารสกัด
ด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องแต่ละพันธุ์ พบว่า ดาวเรื องฝรั่งเศสพันธุ์ KPS08-DO, KPS09-DY และ KPS10-DR มีปริ มาณของ
สาร flavonoids และ phenolics สูง (มีปริมาณเท่ากับ 132.70±1.95, 136.80±9.46, 125.21±11.63 mg RUE/g DW และ
697.03±26.94, 672.38±14.89, 687.86±16.83 mg GAE/g DW ตามลาดับ) มีความแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
พันธุ์อื่น ในขณะที่ดอกของดาวเรื องพันธุ์ KPS08-DO และ KPS09-DY มีปริ มาณของสาร carotenoids มากกว่าพันธุ์อื่น
แตกต่างทางสถิติ (มีปริ มาณเท่ากับ 125.47±5.34 และ 128.60±5.94 mg/g DW) (Table 1)
Table 1 The contents of flavonoids, phenolics and carotenoids of water extracts from French marigold flowers.
French marigold species

1/

KPS01-SY
KP02-SO
KPS03-SO
KPS04-DO
KPS05-DY
KPS06-SR
KPS07-SY
KPS08-DO
KPS09-DY
KPS10-DR

Flavonoids
(mg RUE/g DW)
54.39±1.26 d1/
119.15±8.07 ab
94.32±4.23 bc
59.33±1.51 d
51.36±1.33 d
118.62±3.53 ab
72.09±2.39 cd
132.70±1.95 a
136.80±9.46 a
125.21±11.63 a

Phenolics
(mg GAE/g DW)
428.45±9.29 de
588.10±7.91 bc
510.36±14.60 cd
490.95±20.05 de
411.31±7.74 e
604.29±18.82 ab
475.60±17.16 de
697.03±26.94 a
672.38±14.89 ab
687.86±16.83 a

Carotenoids
(mg/g DW)
63.42±4.55 b
92.48±9.26 ab
66.93±5.84 b
95.82±4.74 ab
95.98±8.21 ab
104.77±2.70 ab
98.75±8.78 ab
125.47±5.34 a
128.60±5.94 a
71.60±7.54 b

The data represent the mean±SD of six replications.
Values followed by the same letters within each column are not significantly different according to Duncan's New Multiple Range Test
(P0.01).
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ประสิทธิภาพการเป็ นสารต้ านอนุมูลอิสระ
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระในการยับยัง้
การเกิดปฏิกิริยา DPPH radical scavenging ได้ 50 เปอร์ เซ็นต์ (IC50) (Figure 2A) พบว่า สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื อง
พันธุ์ KPS08-DO มีประสิทธิภาพในการยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระของ DPPH• ได้ ดี (มีคา่ IC50 เท่ากับ 64.51 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร) ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับสาร BHT (มีคา่ IC50 เท่ากับ 42.03 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ส่วนประสิทธิภาพ
ของสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องในการยับยังปฏิ
้ กิริยา ABTS radical scavenging นัน้ พบว่าสารสกัดจากดอกดาวเรื อง
ฝรั่งเศสทุกพันธุ์มีประสิทธิภาพสูงในการยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระของ ABTS• ซึง่ มีคา่ IC50 อยู่ในช่วง 27.09 ถึง 29.38
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยที่สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องนี ้มีประสิทธิภาพในการเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระได้ ดีกว่าสาร BHT
แตกต่างกันทางสถิติ (ซึง่ มีคา่ IC50 เท่ากับ 57.48 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (Figure 2B) สาหรับประสิทธิภาพของสารสกัดในการ
ยับยังปฏิ
้ กิริยา PMS-NADPH radical scavenging (Figure 2C) พบว่า สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสส่วนใหญ่
มีประสิทธิภาพในการต้ านการเกิดอนุมลู อิสระของ superoxide radicals (O2−) ได้ ไม่ดีมากนัก ซึง่ มีคา่ IC50 อยู่ในช่วง 288.67
ถึง 418.84 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องพันธุ์ KPS01-SY, KPS03-SO และ KPS04-DO
มีประสิทธิภาพในการต้ านอนุมลู อิสระของ O2− ได้ ดีกว่าสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องพันธุ์อื่น ซึง่ มีคา่ IC50 เท่ากับ 165.30,
131.96 และ 148.33 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ โดยที่สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสมีประสิทธิภาพในการ
ยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยา PMS-NADPH radical scavenging ได้ ต่า แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับสาร BHT (มีคา่ IC50
เท่ากับ 30.36 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ผลของสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสในการยับยังปฏิ
้ กิริยา nitric oxide
radical scavenging (Figure 2D) พบว่า สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสทุกพันธุ์มีประสิทธิภาพต่าในการต้ าน
อนุมลู อิสระของ NO• มีคา่ IC50 มากกว่า 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (อยู่ในช่วง 587.56 ถึง 4131.45 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
ซึง่ แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับประสิทธิภาพของสาร BHT ในการต้ านอนุมลู อิสระในปฏิกิริยานี ้ (มีค่า IC50 เท่ากับ
51.01 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 2 The half maximal inhibitory concentration (IC50) of water extracts from French marigold flowers on
DPPH (A), ABTS (B), PMS-NADH (C) and nitric oxide (D) radical scavenging radicals.
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สาหรับการศึกษาผลของสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสในการยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยา oxidation ของ LDL
พบว่าสารสกัดด้ วยน ้าจากดาวเรื องพันธุ์ KPS03-SO, KPS08-DO, KPS09-DY และ KPS10-DR มีประสิทธิภาพในการยับยัง้
ปฏิกิริยา oxidation ได้ ดีกว่าสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องพันธุ์อื่น โดยที่มีค่า IC50 เท่ากับ 285.21, 289.10, 234.93 และ
232.08 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ซึง่ สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องทุกพันธุ์มีประสิทธิภาพต่ากว่าสาร curcumin
ซึง่ เป็ นสารสาคัญที่มีรายงานประสิทธิภาพการยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยา oxidation ของ LDL ได้ ดี (Mahfouz et al., 2009)
(มีคา่ IC50 เท่ากับ 31.27 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) (Figure 3)

Figure 3 The half maximal inhibitory concentration (IC50) of water extracts from French marigold flowers on oxidation
of LDL.
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณสารพฤกษเคมีกับฤทธิ์ในการต้ านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้ วยน ้าจาก
ดอกดาวเรื องฝรั่งเศส (Table 2) พบว่าปริมาณสารพฤกษเคมีแต่ละชนิดที่ทาการทดสอบ ได้ แก่ flavonoids, phenolics และ
carotenoids มีคา่ สหสัมพันธ์ หรื อ R เป็ นบวกต่อกัน นัน่ คือ เมื่อปริมาณของสารชนิดใดชนิดหนึง่ เพิ่มขึ ้น จะส่งผลให้ ปริมาณของ
สารอีกสองชนิดเพิ่มขึ ้นด้ วย โดยที่ปริมาณของสาร carotenoids มีความสัมพันธ์เป็ นบวกกับประสิทธิภาพในการยับยังการเกิ
้
ด
ปฏิกิริยา DPPH มีคา่ R เท่ากับ 0.602 แสดงว่าปริมาณของสาร carotenoids เพิ่มขึ ้นจะมีผลทาให้ สารสกัดด้ วยน ้าจาก
ดอกดาวเรื องมีฤทธิ์ในการยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระของ DPPH• ได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ยังพบว่าปริมาณของสาร flavonoids,
phenolics และ carotenoids มีคา่ R เท่ากับ 0.583, 0.511 และ 0.747 กับการเกิดปฏิกิริยา PMS-NADH ตามลาดับ
ในขณะที่ปริมาณของสาร flavonoids และ phenolics มีคา่ สหสัมพันธ์เป็ นลบในการยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยา lipid peroxidation
ค่า R เท่ากับ -0.769 และ -0.764 ตามลาดับ แสดงว่าปริมาณของสารทังสองชนิ
้
ดนี ้เพิ่มขึ ้น จะทาให้ ประสิทธิภาพในการยับยัง้
การเกิดปฏิกิริยา oxidation ของ LDL ลดลง ซึง่ Vaya et al. (2003) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ของสาร flavonoids ในการยับยัง้
ปฏิกิริยา LDL oxidation พบว่า สาร flavonoids ได้ แก่ catechol ไม่มีผลในการยับยังปฏิ
้ กิริยานี ้ โดยที่ Rahman et al. (2015)
รายงานว่า สารกลุม่ polyphenolics สามารถทาลายโครงสร้ างของอนุมลู อิสระได้ และยังสามารถยับยัง้ หรื อชะลอการเกิด
ปฏิกิริยา LDL oxidation นอกจากนี ้ Riemersma et al. (2001) ยังรายงานว่า สารประกอบ phenolics สามารถให้ H หรื อเป็ น
สารเชิงซ้ อนคีเลต (chelate metal ion) ที่มีพนั ธะโคออร์ ดิเนชันอย่างน้ อย 2 พันธะ สามารถให้ อิเล็กตรอนกับอนุมลู อิสระได้
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่าง phenolics กับฤทธิ์ตอ่ อนุมลู อิสระยังมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจพบว่า สาร phenolics
บางชนิดสามารถทาให้ ฤทธิ์ในการต้ านอนุมลู อิสระลดลง เนื่องจากความซับซ้ อนของสารประกอบทางเคมีในพืช จึงมีความ
แตกต่างกันในการเกิดคุณสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระ (Zheng and Wang, 2001)
จากการเลือกทดสอบคุณสมบัติในการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยวิธี DPPH และ ABTS ซึง่ เป็ นวิธีที่ทาได้ ง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว เนื่องจาก DPPH• และ ABTS•+ เป็ นอนุมลู อิสระที่คอ่ นข้ างเสถียร โดยที่ DPPH• เป็ นอนุมลู ไนโตรเจนที่คงที่ ส่วน ABTS•+
เป็ นการวัดความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระด้ วยการให้ H-atom ซึง่ เป็ นวิธีเบื ้องต้ นที่นิยมใช้ ในการทดสอบฤทธิ์ในการกาจัด
อนุมลู อิสระชนิดเปอร์ ออกซี (บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556) นอกจากนี ้ nitric oxide radical (NO•) ซึง่ จัดเป็ นอนุมลู อิสระที่สร้ างจาก
เอนไซม์ inducible nitric oxide synthase (iNOS) สามารถพบได้ ในเซลล์ macrophage ที่อยู่รอบก้ อนมะเร็ง ส่วนผลผลิตของ
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อนุมลู อิสระจากกระบวนการ lipid peroxidation อย่างเช่น MDA จะสามารถทาปฏิกิริยากับ DNA แล้ วทาให้ เกิดการกลายพันธุ์
หรื อก่อให้ เกิดมะเร็งได้ (โกสินทร์ วิระษร และคณะ, 2557) เมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองทัง้ 5 วิธี จะเห็นได้ วา่ สารสกัดด้ วยน ้า
จากดอกดาวเรื องมีฤทธิ์ในการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH• และ ABTS•+ ได้ ดี ซึง่ Koldas et al. (2015) และ Koyuncu (2018)
พบว่า ประสิทธิภาพการต้ านอนุมลู อิสระ DPPH• และ ABTS•+ พบได้ ในระบบตัวทาละลายที่เป็ นน ้า เมทานอล และเอทิลอะซิเตท
อีกทังยั
้ งพบปริมาณรวมของสาร phenolics, flavonoids และ carotenoids ในระดับที่สงู มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระด้ วยการให้
อิเล็กตรอนกับอนุมลู อิสระ ทาให้ โครงสร้ างของอนุมลู อิสระเสถียรไม่เกิดเป็ นอนุมลู อิสระต่อไป (Pietta, 2000) นอกจากฤทธิ์
ในการต้ านอนุมลู อิสระจากการทดลองนี ้แล้ ว ยังมีรายงานว่าสารสกัดจากดอกดาวเรื องมีฤทธิ์ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ ง
ด้ วยการยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยา autooxidation ในเซลล์ไขมัน (Zheng and Wang, 2001) อนุมลู อิสระเป็ นสาเหตุสาคัญต่อ
การเกิดโรคมะเร็ง โดยที่สารต้ านอนุมลู อิสระเป็ นกลไกสาคัญกลไกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันเซลล์จากการทาลายของอนุมลู
อิสระได้ (โกสินทร์ วิระษร และคณะ, 2557)
Table 2 Correlations between phytochemical contents and antioxidant properties of water extracts from
French marigold flowers.
FLA
PHE
CAR
DPPH
ABTS
PMS
NO
LDL

FLA

PHE

CAR

DPPH

ABTS

PMS

NO

LDL

1.000
0.995**
0.535**
0.175
-0.128
0.583**
0.109
-0.769**

1.000
0.468**
0.048
-0.152
0.511**
0.036
-0.764**

1.000
0.602**
0.014
0.747**
0.019
-0.212

1.000
0.155
0.353
-0.147
-0.067

1.000
-0.008
0.202
0.319

1.000
0.384*
-0.105

1.000
0.257

1.000

*Significance level at P<0.05; ** significance level at P<0.01.
FLA = flavonoids; PHE = phenolics; CAR = carotenoids; DPPH = DPPH radical scavenging; ABTS = ABTS radical scavenging;
NO = nitric oxide radical scavenging; LDL = oxidation of low density lipoproteins.

จากผลการทดลองจะเห็นได้ วา่ สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสพันธุ์ KPS08-DO และ KPS09-DY มีปริ มาณ
ของสาร flavonoids, phenolics และ carotenoids ที่สงู โดยที่สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกของดาวเรื องทังสองพั
้
นธุ์นี ้แสดงฤทธิ์
ในการต้ านอนุมลู อิสระในปฏิกิริยา DPPH, ABTS radical scavenging และ LDL oxidation ได้ ดี ในขณะที่สารสกัดด้ วยน ้า
จากดอกของดาวเรื องพันธุ์ KPS01-SY มีฤทธิ์ในการต้ านอนุมลู อิสระในปฏิกิริยา PMS-NADH และ nitric oxide radical
scavenging ได้ ดี สอดคล้ องกับรายงานของ Nantitanon et al. (2010) ทีพ่ บว่า นอกจากปริมาณของสารพฤกษเคมีที่สงู แล้ วนัน้
ชนิดและปริ มาณของสารออกฤทธิ์ก็มีผลในการแสดงฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดจากพืช นอกจากนี ้ ศุกฤชชญา เหมะธุลิน
และสุชีลา เตชะวงศ์เสถียร (2559) ยังพบว่าสายพันธุ์ของพืชมีผลต่อความสามารถในการต้ านอนุมลู อิสระและฤทธิ์ในการต้ าน
ออกซิเดชันของมะเขือเทศราชินี ดังนันการจ
้
าแนกชนิดของสารพฤกษเคมีในสารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสแต่ละพันธุ์
ที่ทาการศึกษาในครัง้ นี ้ และการนาสารสกัดมาใช้ ป้องกันหรื อรักษาโรคที่เฉพาะเจาะจง จึงควรมีการศึกษาและทดสอบสรรพคุณ
ทางยาในการช่วยป้องกันโรคเฉพาะทางต่อไป

สรุ ปผลการศึกษา

สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสพันธุ์ KPS08-DO, KPS09-DY และ KPS10-DR มีสารพฤกษเคมีพวก
phenolics, flavonoids และ carotenoids ปริ มาณสูง โดยที่สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสพันธุ์ KPS08-DO,
KPS09-DY และ KPS10-DR นี ้ สามารถยับยังการเกิ
้
ดอนุมลู อิสระในปฏิกิริยา DPPH radical scavenging และ LDL oxidation
ได้ ดี ในขณะที่สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องพันธุ์ KPS01-SY มีฤทธิ์ในการยับยังการเกิ
้
ดปฏิกิริยา PMS-NADH และ nitric
oxide radical scavenging ได้ ดี นอกจากนี ้สารสกัดด้ วยน ้าจากดอกดาวเรื องฝรั่งเศสทัง้ 10 พันธุ์ มีฤทธิ์ในการยับยังการเกิ
้
ด
อนุมลู อิสระของ ABTS ได้ ดีมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับสาร BHT
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