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บทคัดย่อ
ร�ำข้าวเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะเบตากลูแคน ซึ่งเป็นเส้นใยอาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ดังนัน้ งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะศึกษาฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของสารสกัดเบตากลูแคนจากร�ำขา้ วพันธุ์
ขาวดอกมะลิิ 105 เพื่่�อเป็็นแนวทางในการนำำ�รำำ�ข้้าวไทยกลัับมาใช้้ประโยชน์์ การสกััดเบตากลููแคนโดยใช้้น้ำำ��เป็็นตััวทำำ�ละลาย
พบว่่า ได้้ปริิมาณสารสกััดเบตากลููแคนจากรำำ�ข้้าว (Rice Bran Beta-glucan Gum; RBG) เท่่ากัับ 1,018.9±13.32 มิิลลิิกรััม
ต่่อรำำ�ข้้าว 100 กรััม ซึ่่ง� มีีเบตากลููแคนอยู่่� 0.201±0.04% (w/w) เมื่่อศึ
� กึ ษาฤทธิ์์�ต้้านอนุุมูลู อิิสระของ RBG (IC50) พบว่่า มีีความ
สามารถในการจัับประจุุไอออนเหล็็กได้้ดีีที่่สุ� ดุ (0.3 มิิลลิิกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร) รองลงมา คืือ การต้้านอนุุมูลู แอนไอออนซุุปเปอร์์ออกไซด์์
(2.4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) อนุมลู ไฮดรอกซิล (2.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) อนุมลู แคทไอออน ABTS•+ (6.7 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร)
และอนุมลู DPPH (10.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) ตามล�ำดับ (p < 0.05) นอกจากนี้ RBG สามารถยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าลิพดิ เปอร์ออกซิเดชัน
โดยทีค่ วามเขม้ ขน้ 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร มีความสามารถในการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าเท่ากับ 73.9±0.88% และ 62.9±0.46% ทีเ่ วลา
1 และ 2 วัน ตามล�ำดับ ขณะทีก่ รดแอสคอบิก (Ascorbic Acid; ACA) มีความสามารถในการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าเท่ากับ 60.0±0.89%
และ 28.3±0.46% ตามล�ำดับ (p < 0.05) สารสกัดเบตากลูแคนจากร�ำข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 สามารถจับประจุไอออนเหล็ก
และยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าลิพดิ เปอร์ออกซิเดชันไดด้ กี ว่า ACA รวมทัง้ มีปริมาณเบตากลูแคนและฤทธิต์ า้ นอนุมลู บางชนิดใกล้เคียงกับ
สารสกัดเบตากลูแคนจากแหล่งอื่น
ค�ำส�ำคัญ: การต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน สารสกัดเบตากลูแคน ร�ำข้าว ขาวดอกมะลิ 105
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Abstract
Rice bran is agricultural waste and has high nutritional value, especially beta–glucan that is dietary
fiber promoting health benefit. Thus, the present study aims to elucidate on antioxidant activities of beta–glucan
gum from Khao dawk mali 105 rice bran and to be channel for reusing Thai rice bran. Subsequently, extraction
of beta–glucan from rice bran in aqueous was performed, yield of rice bran beta-glucan gum (RBG) is
1,018.9±13.32 mg/100 g rice bran and beta–glucan content is 0.201±0.04% w/w. Antioxidant activities
testing indicated that RBG (IC50) had the highest chelating ability on ferrous ion (0.3 mg/mL), followed by
abilities against superoxide anion radical (2.4 mg/mL), hydroxyl radical (2.8 mg/mL), ABTS•+ cation radical
(6.7 mg/mL) and DPPH radical (10.6 mg/mL), respectively (p < 0.05). Moreover, beta–glucan gum had ability
to inhibit lipid peroxidation. At 5 mg/mL, the beta-glucan gum showed inhibiting capacities of 73.9±0.88%
and 62.9±0.46% for 1 and 2 day, respectively whereas ascorbic acid (ACA) showed such of 60.0±0.89% and
28.3±0.46% for 1 and 2 day, respectively (p < 0.05). The beta–glucan gum from Khao dawk mali 105 rice bran
showed the higher chelating ability on ferrous ion and inhibiting lipid peroxidation than ascorbic acid. It also
had beta–glucan content and scavenging abilities against some free radical similar to beta-glucan gum
from others.
Keywords: Antioxidant Activity, Lipid Peroxidation Inhibition, Beta-glucan Gum, Rice Bran, Khao Dawk Mali
105
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1. บทน�ำ
ร�ำข้าวเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่สามารถน�ำ
กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ มีลักษณะเป็นเยื่อชั้น
บางๆ ห่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้อง ได้มาจากกระบวนการขัดสี
ขา้ วกล้องใหเ้ ป็นขา้ วขาว อาจมีแกลบและจมูกขา้ วปนมาบ้าง
ส่่วนประกอบสำำ�คััญของรำำ�ข้้าว คืือ เยื่่อ� แอลิิวโรน (Aleurone
Layer) ซัับแอลิิวโรน (Sub-aleurone) และเพอร์์ริิคาร์์ฟ
(Pericarp) ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ที่อุ ด มไปด ้ ว ยสารอาหาร เช่ น
คาร์โบไฮเดรต ส่วนใหญ่เป็นพวกเส้นใยอาหาร เช่น เบตา
กลูแคน (Beta-glucan) อะราบิโนไซแลน (Arabinoxylan)
[1], [2] ในประเทศไทยร�ำข้าวส่วนใหญ่ได้มาจากข้าวพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
มีผลผลิตเก็บเกี่ยวต่อปีสูงถึง 10 ล้านตัน จึงมีปริมาณร�ำข้าว
มากกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ ประมาณ 2–10 เท่า และยังมีปริมาณ
การส่งออกมากที่สุด คือประมาณ 3.4 ล้านตัน ข้าวสาร
ท�ำใหใ้ นแต่ละปีมรี ำ� ขา้ วพันธุข์ าวดอกมะลิปริมาณไม่น้อยกว่า
1 ล้านตัน (ประมาณ 10% ของข้าวเปลือกจากผลผลิต)
จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิท่ีส�ำคัญ
คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรนิ ทร์ และบุรรี มั ย์ ซึง่ แต่ละจังหวัด
มีผลผลิตต่อปีเกือบ 1 ล้านตัน [3], [4] ร�ำข้าวนอกจากจะน�ำมา
ใชส้ กัดน�ำ้ มันร�ำขา้ วและเป็นส่วนผสมในอาหารเลีย้ งสัตว์แล้ว
ยังเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส�ำคัญและมี
ประโยชน์หลายชนิด [2]
เบตากลูแคนเป็นส่วนประกอบหลักของเส้นใยละลายน�ำ้
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โครงสร้างประกอบด้วยน�้ำตาล
หน่วยย่อยเพียงชนิดเดียว คือ เบตา–กลูโคส (β-glucose)
เบตากลูแคนพบในธัญพชื เห็ด และยีสต์ ซึง่ แต่ละแหล่งทีพ่ บ
มีชนิดของพันธะในโครงสร้างแตกต่างกัน ท�ำให้มีสมบัติทาง
กายภาพ เคมี และฤทธิท์ างชีวภาพแตกต่างกันด้วย [5] ร�ำขา้ ว
เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่พบเบตากลูแคน ซึ่งส่วนใหญ่พบในเมล็ด
และร�ำของขา้ วโอ๊ตและข้าวบาร์เลย์ นอกจากนีย้ งั พบในข้าวสาลี
ข้าวขาว ขา้ วไรย์ และธัญพชื ชนิดอื่นๆ มีลกั ษณะโครงสรา้ งเป็น
เส้นตรงที่ประกอบด้วยน�้ำตาลเบตา–กลูโคสเชื่อมต่อกันด้วย
พันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic Bond) 2 ชนิด คือ เบตา–1,4
ไกลโคซิดกิ (β-1,4 Glycosidic) ท�ำหนา้ ทีเ่ ชื่อมเบตา–กลูโคส

ในโครงสรา้ งหลัก และเบตา–1, 3 ไกลโคซิดกิ (β-1, 3 Glycosidic)
ขั้นอยู่ทุกๆ 3 หรือ 4 โมเลกุลของเบตา–กลูโคสในโครงสร้าง
หลัก จึงมักเรียกเบตากลูแคนจากธัญพืชว่า Mixed Linkage
Beta-glucan [6]
งานวิจัยที่ศึกษาปริมาณเบตากลูแคนในสารสกัดจาก
ร�ำข้าว มีอยูจ่ ำ� นวนไม่มาก ได้แก่ ร�ำข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ 105
ทีป่ ลูกในจังหวัดบุรรี มั ย์ มีปริมาณเบตากลูแคนสูงสุด (0.22%
(w/w) [7] รำำ�ข้้าวพัันธุ์์�สัังข์์หยดพััทลุุงที่่�ผ่่านกระบวนการ
ไฮโดรไลซิิส (Hydrolysis) ในสภาวะด่่างอ่่อนร่่วมกัับการใช้้
เอนไซม์อะไมโลกลูโคซิเดส (Amyloglucosidase) และ
โปรติเอส (Protease) มีปริมาณเบตากลูแคน 0.88–4.63% [8]
ร�ำขา้ วทีป่ ลูกในประเทศเกาหลี ซึง่ สกัดดว้ ยเมทานอลร่วมกับ
การใช้เครื่องอัลตราโซนิก (Ultrasonic) พบว่า พันธุ์ Danmi
มีปริมาณเบตากลูแคนสูงสุด (0.57% (w/w)) ขณะที่ร�ำข้าว
พันธุ์ Misomi ที่หมักด้วยเชื้อรา L. edodes มีปริมาณเบตา
กลูแคนสูงสุด (ร้อยละ 0.40 โดยน�ำ้ หนัก) [9] งานวิจยั ที่ผา่ นมา
ส่วนใหญ่ศกึ ษาฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของสารสกัดเบตากลูแคน
จากร�ำและเมล็ดของข้าวโอ๊ตและข้าวบาร์เลย์ ซึ่งรายงานผล
ในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น Mebrek และคณะ [10] รายงาน
ในรูป IC50 และ Harasym และ Olędzki [11] รายงานในรูป
Trolox Equivalent ส�ำหรับงานวิจัยที่ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล
ของสารสกั ด เบตากลู แ คนจากร� ำ ข ้ า ว มี เ พี ย งการศึ ก ษา
ฤทธิต์ า้ นอนุมลู DPPH และความสามารถในการตา้ นออกซิเจน
รวม (Oxygen Radical Antioxidant Capacity) ของร�ำขา้ ว
พันธุเ์ กาหลี รายงานผลในรูปเปอร์เซ็นต์ การต้านอนุมลู อิสระ
[9] นอกจากนีส้ ารสกัดเบตากลูแคนจากข้าวโอ๊ต มีฤทธิย์ บั ยัง้
การเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน จึงใช้เป็นส่วนผสมใน
ไส้กรอกและนักเก็ตกุ้งแช่แข็ง เพื่อท�ำให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
โดยไม่สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณกรดไขมัน [12], [13]
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระบางชนิด
ของสารสกัดเบตากลูแคนจากร�ำข้าวยังไม่ได้ท�ำการศึกษา
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการต้านอนุมลู อิสระชนิดต่างๆ และการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าลิพดิ
เปอร์ออกซิเดชันของสารสกัดเบตากลูแคนจากร�ำข้าวพันธุ์
ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำวัสดุเหลือทิ้ง
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ทางการเกษตรกลับมาใชป้ ระโยชน์ โดยเฉพาะการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในเชิงพาณิชย์

zyme (Bray, Co. Wicklow, Ireland) ปริมาณเบตากลูแคน
รายงานในรูป % (w/w) ค�ำนวณได้จากสูตร ∆A x F/W x
8.46; เมื่อ ∆A คือ ค่าการดูดกลนื แสงของตัวอย่างทีย่ อ่ ยดว้ ย
2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
เอนไซม์เบตา–กลูโคซิเดส (Beta–glucosidase) (น�้ำตาล
2.1 การเตรียมร�ำข้าว
กลูโคสจากเบตากลูแคน) ลบ ค่าการดูดกลืนแสงตัวอย่างที่
น�ำร�ำข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 ทีป่ ลูกในจังหวัดบุรรี มั ย์ ไม่ไดย้ อ่ ยดว้ ยเอนไซม์เบตากลูโคซิเดส (น�ำ้ ตาลกลูโคสเริม่ ตน้ )
ขัดสีจากข้าวเปลือกด้วยเครื่องสีข้าวของชุมชน มาก�ำจัด F คือ 100/ค่าการดูดกลืนแสงของดี–กลูโคส (D–glucose)
เอนไซม์เอนโด–กลูคาเนส (Endo-glucanase) (ท�ำหน้าที่ ปริมาณ 100 ไมโครกรัม W คือ น�ำ้ หนักแหง้ ของสารสกัดทีใ่ ช้
ย่อยสลายโครงสร้างของเบตากลูแคนในร�ำข้าว [14]) โดยน�ำ วิเคราะห์ (มิลลิกรัม) และ 8.46 คือ แฟกเตอร์ (เปลี่ยนหน่วย
ร�ำข้าว 100 กรัม ต้มด้วยเอทานอล 70% 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ ไมโครกรัม เป็น มิลลิกรัม เปลีย่ นดี–กลูโคสอิสระ (ทีว่ เิ คราะห์ได้)
70 องศาเซลเซียส นาน 3 ชัว่ โมง กรองดว้ ยระบบสุญญากาศ และ เป็นแอนไฮโดร–ดี–กลูโคส (Anhydro–D–glucose) ซึง่ เป็นรูป
ลา้ งดว้ ยเอทานอลความเขม้ ขน้ เดิม 1 ลิตร อีก 2 ครัง้ อบร�ำขา้ ว ทีเ่ ป็นองค์ประกอบในโครงสรา้ งของเบตากลูแคน และเปลีย่ น
ให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หน่วยให้อยู่ในรูป % (w/w)
ร่อนผ่านตะแกรง ก่อนเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
2.4 ปริมาณความชื้น
2.2 การสกัดเบตากลูแคนจากร�ำข้าว
ปริ ม าณความชื้ น วิ เ คราะห์ ต ามวิ ธี ม าตรฐานในชุ ด
น�ำร�ำข้าวมาสกัดเบตากลูแคนด้วยน�้ำ ที่อัตราส่วนน�้ำ ทดสอบ Mixed-linkage Beta–glucan [16] ชั่งสารสกัด
(มิลลิลติ ร) ต่อร�ำขา้ ว (กรัม) เท่ากับ 250 : 20 พีเอชเท่ากับ 10 เบตากลู แ คน 500 มิ ล ลิ ก รั ม น� ำ ไปอบที่อุ ณ หภู มิ 80
(โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 10%) บ่มในเครื่องเขย่าควบคุม องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
อุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส ความเร็ว 200 รอบต่อนาที
นาน 3 ชั่วโมง [15] น�ำมาปรับพีเอชเท่ากับ 5 เพื่อตกตะกอน 2.5 การตรวจสอบฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของ RBG และ ACA
โปรตีน ปัน่ เหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 6,000 รอบต่อนาที นาน 10 นาที
2.5.1 การเตรียมสารสกัด [17]
แยกกากร�ำข้าวทิง้ ไป น�ำส่วนสารละลายมาปรับพีเอชเท่ากับ 7
เตรียม RBG 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร น�ำ RBG 1 กรัม
และปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 6,000 รอบต่อนาที นาน 10 นาที เติมเอทานอล 95% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เติมน�้ำกลั่น 90
เพื่อแยกตะกอนที่ เ หลืออยู ่ ออ กให ้ ห มด จากนั้ น น� ำ มา มิลลิลิตร คนสารอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องกวนสารชนิดให้
ตกตะกอนเบตากลูแคนด้วยเอทานอล (C2H6O) 99.9% ความร้อน ปิดปากให้สนิท หยุดให้ความร้อน เมื่อน�ำ้ เริม่ เดือด
ในอัตราส่วน 1 : 1 ผสมให้เข้ากันโดยเร็ว ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน คนสารต่อเนื่องไปอีก 10 นาที ปรับปริมาตรใหไ้ ด้ 100 มิลลิลติ ร
อย่างสมบูรณ์ท่อี ณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 1 คนื ปัน่ เหวีย่ ง ปัน่ เหวีย่ งแยกตะกอนบางส่วนทีค่ วามเร็ว 1,000 รอบต่อนาที
แยกตะกอนเบตากลูแคน ที่ความเร็ว 6,000 รอบต่อนาที นาน 20 นาที
นาน 15 นาที อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
2.5.2 การต้านอนุมูล DPPH [18]
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จะได้ RBG
น�ำ RBG และ ACA ที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.5–10.0
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 4 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย 2,2–
2.3 ปริมาณเบตากลูแคนในสารสกัด
diphenyl–1–picrylhydrazyl (DPPH) 0.1 มิลลิโมลาร์
วิเคราะห์ปริมาณเบตากลูแคนดว้ ยชุดทดสอบ Mixed- ในเมทานอล (เตรียมใหม่) 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน บ่มที่
linkage Beta–glucan [16] จัดจ�ำหน่ายโดยบริษัท Mega- อุณหภูมิห้อง ในที่มืดนาน 15 นาที และบ่มที่แสงสว่างปกติ
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นาน 20 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร
2.5.3 การต้้านอนุุมููลแคทไอออน ABTS•+ [19]
	อนุมูลแคทไอออน 2,2’–azinobis (3–ethylbenzo–
thiazoline–6–sulfonic acid) (ABTS•+) ได้้จากสารละลาย
ผสมระหว่่าง ABTS 7.0 มิิลลิิโมลาร์์ ในเมทานอล 5.0 มิิลลิิลิติ ร
และโพแทสเซีียมเปอร์์ซััลเฟต (K2S2O8) 140.0 มิิลลิิโมลาร์์
88 ไมโครลิตร จากนัน้ ทิง้ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าในทีม่ ดื ที่อณ
ุ หภูมหิ ้อง
เป็นเวลา 12–16 ชั่วโมง ก่อนน�ำมาวิเคราะห์ ต้องเจือจาง
ความเข้มข้นด้วยเอทานอลในอัตราส่วน 1 : 89 โดยปริมาตร
(ท�ำใหม่ทกุ ครัง้ ) ตัง้ ทิง้ ไว้ให้สมดุลที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส
เพื่่�อวััดค่่าการดููดกลืืนแสงที่่�ความยาวคลื่่�น 734 นาโนเมตร
ให้้ได้้เท่่ากัับ 0.700 ± 0.02
น�ำ RBG และ ACA ที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.5–10.0
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 0.2 มิลลิลิตร มาผสมกับสารละลาย
อนุมูล ABTS•+ 3.0 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืด
นาน 1 ชั่วโมง น�ำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
734 นาโนเมตร
2.5.4 การต้านอนุมูลแอนไอออนซุปเปอร์ออกไซด์
•(O2 ) [18]
น�ำ RBG และ ACA ที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.05–1.0
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) 1 มิลลิลติ ร เติมไนโตรบลูเตตระโซเลียม
(NBT) 300 ไมโครโมลาร์ 1.0 มิลลิลิตร นิโคตินาไมด์อะดินีน
ไดนิวคลีไทด์ (NADH) 936 ไมโครโมลาร์ 1.0 มิลลิลิตร และ
ฟีีนาซีีนเมโธซััลเฟต (PMS) 120 ไมโครโมลาร์์ ในฟอสเฟต
บััฟเฟอร์์ 100 มิิลลิิโมลาร์์ พีีเอช 7.4 ปริิมาตร 1 มิิลลิิลิิตร
บ่่มในที่่�มืืดที่่�อุณ
ุ หภููมิห้้อ
ิ ง นาน 5 นาทีี นำำ�ไปวััดค่่าดููดกลืืนแสง
ที่่�ความยาวคลื่่�น 560 นาโนเมตร
2.5.5 การต้านอนุมูลไฮดรอกซิล (OH•) [18]
น�ำ RBG และ ACA ที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.05–1.0
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) 1 มิลลิลติ ร มาผสมกับฟอสเฟตบัฟเฟอร์
(Phosphate Buffer) 0.6 มิลลิลิตร (เตรียมจากฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ 35 มิลลิโมลาร์ ที่มีดีออกซีไรโบส (Deoxyribose)
10 มิลลิโมลาร์ และ EDTA 170 มิลลิโมลาร์) ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) 10 มิลลิโมลาร์ 0.1 มิลลิลิตร ACA 2

มิลลิโมลาร์ 0.1 มิลลิลิตร และเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3)
1 มิลลิโมลาร์ 0.1 มิลลิลติ ร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส
นาน 1 ชั่วโมงครึ่ง จากนั้นน�ำมาเติมไตรคลอโรอะซิติกแอซิด
(TCA) 1% (w/v) 1 มิลลิลติ ร และกรดไทโอบาร์บทิ รู กิ (TBA)
1% (w/v) 1 มิลลิลิตร จากนั้นต้มในน�้ำเดือดนาน 15 นาที
(ปิดฝาให้สนิท) วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 532
นาโนเมตร
2.5.6 ความสามารถในการจับประจุไอออนเหล็ก [18]
	นำำ� RBG และ ACA ความเข้้มข้้นต่่างๆ (0.05–1.0
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) 1 มิลลิลติ ร มาผสมกับเฟอร์รสั คลอไรด์
(FeCl 2) 2 มิ ล ลิ โ มลาร์ 0.1 มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า ให ้ เ ข ้ า กั น
30 วินาที จากนั้นเติมเฟอร์โรซีน (Ferrozine) 5 มิลลิโมลาร์
0.2 มิลลิลติ ร ตัง้ ทิง้ ไวท้ ี่อณ
ุ หภูมหิ ้องนาน 10 นาที น�ำไปวัดค่า
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 562 นาโนเมตร
2.5.7 ความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยาลิพิดเปอร์
ออกซิเดชันดัดแปลงจาก Siddhuraju [20]
สารละลายอีมลั ชันกรดลิโนเลอิก (Linoleic Acid) 0.02
โมลาร์ 50 มิลลิลิตร (เตรียมจากกรดลิโนเลอิกและทวีน 20
(Tween 20) อย่างละ 0.2804 กรัม ละลายในฟอสเฟตบัฟเฟอร์
0.2 โมลาร์ พีเอช 7.0) คนด้วยเครื่องกวนสาร จนกระทั่ง
สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน (ควรเตรียมก่อนใช้ ตั้งทิ้งไว้จะ
แยกชั้น) น�ำ RBG และ ACA ความเข้มข้นต่างๆ (5.0–100.0
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 0.5 มิลลิลิตร มาผสมกับสารละลาย
อีมัลชันกรดลิโนเลอิก 2.5 มิลลิลิตร และฟอสเฟตบัฟเฟอร์
(พีเอช 7.0) 0.2 โมลาร์ 2 มิลลิลติ ร ผสมใหเ้ ขา้ กัน น�ำไปบ่มทีม่ ดื
ในเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมทิ ่ี 37 องศาเซลเซียส ความเร็ว
150 รอบต่อนาที
ตรวจวัดอัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน เก็บตัวอย่าง
0.1 มิลลิลติ ร เติมเอทานอล 75% 4.7 มิลลิลติ ร แอมโมเนียม
ไทโอไซยาเนต (NH4SCN) 30% 0.1 มิลลิลิตร และเฟอร์รัส
คลอไรด์ 0.1 มิลลิลิตร (เตรียมจากเฟอร์รัสคลอไรด์ 0.02
โมลาร์ ในกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 3.5%) เขย่าให้เข้ากัน ตัง้ ทิง้
ไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 3 นาที ค่าเปอร์ออกไซด์ (Peroxide
Value) ไดจ้ ากการวัดค่าการดูดกลนื แสงทีค่ วามยาวคลนื่ 500
นาโนเมตร วัดค่าเปอร์ออกไซด์ทร่ี ะยะเวลา 0 (ก่อนน�ำไปบ่ม)
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1 และ 2 วัน ตามล�ำดับ
2.5.8 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ
ค�ำนวณได้จากสูตร (1–Asample/Acontrol) x 100 เมือ่ Asample
คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ RBG หรือ ACA; Acontrol คือ
ค่าการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม (ใช้น�้ำกลั่นแทนสาร
ตัวอย่าง)
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS Statistic Software
(Version 24 for Window, SPSS Inc., Chicago, USA) ทำำ�การ
ทดลอง 3 ซ้ำำ�� และรายงานผลในรููปค่่าเฉลี่่�ย ± ส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนและการทดสอบความ
แตกต่ างของค่ า เฉลี่ยด้ว ยวิธี One–way ANOVA และ
Tukey’s Test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงจาก
สมการถดถอย (Linear Regression) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (p < 0.05)
3. ผลการทดลอง
3.1 ปริมาณเบตากลูแคนและความชื้นในสารสกัด
RBG มีีลัักษณะเป็็นผงสีีขาวปนน้ำำ��ตาลอ่่อน ได้้ปริิมาณ
สารสกััดเท่่ากัับ 1,018.9 ± 13.32 mg/100 มิิลลิิกรััมต่่อรำำ�ข้้าว
100 กรััม ซึ่่�งมีีเบตากลููแคนอยู่่� 0.201 ± 0.04% คิิดเป็็น
ปริิมาณเบตากลููแคนทั้้�งหมดเท่่ากัับ 20.480 ± 0.38 มิิลลิิกรััม
ต่่อรำำ�ข้้าว 1 กิิโลกรััม ปริิมาณความชื้้�นที่่พ� บในสารสกััดเท่่ากัับ
10.720 ± 0.11%
3.2 การต้านอนุมูลอิสระของ RBG
3.2.1 ความสามารถในการต้านอนุมูล DPPH
อนุมูล DPPH เป็นอนุมูลไนโตรเจนที่มีความคงตัว
นิยมใช้วเิ คราะห์หาฤทธิใ์ นการยับยัง้ อนุมลู อิสระของสารสกัด
ต่างๆ ซึ่งตรวจวัดจากการให้ไฮโดรเจนไอออนแก่อนุมลู DPPH
[21] การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมลู DPPH ของ RBG
ดังรูปที่ 1 (ก) พบว่า มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้น นั่นคือ
เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัด ร้อยละการต้านอนุมูล
DPPH เพิม่ ขึน้ ด้วย และทคี่ วามเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร
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สามารถต้านอนุมลู DPPH เท่ากับ 43.8 ± 0.51% ขณะทีก่ าร
ต้านอนุมลู DPPH ของ ACA มีคา่ มากกว่า 90% ทีค่ วามเข้มข้น
มากกกว่า 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
3.2.2 ความสามารถในการต้านอนุมูล ABTS•+
อนุมูล ABTS•+ เป็นอนุมูลอิสระที่ใช้ส�ำหรับวิเคราะห์
ความสามารถในการให้ไฮโดรเจนไอออนของสารต้านอนุมูล
อิสระที่ชอบน�้ำและไม่ชอบน�้ำ ABTS•+ จะถูกท�ำให้สูญเสีย
อิเล็กตรอน เพื่อให้อยู่ในรูปอนุมูลแคทไอออน ABTS•+ [22]
จากการศึกษาพบว่าความสามารถในการต้านอนุมูล ABTS•+
แปรผัันตามความเข้้มข้้นของ RBG ดัังรููปที่่� 1 (ข) ที่่ค� วามเข้้มข้้น
10 มิิลลิิกรััมต่่อมิิลลิิลิติ ร มีีร้้อยละการต้้านอนุุมูลู แคทไอออน
ABTS•+ สููงสุุด เท่่ากัับ 76.7 ± 0.64% ซึ่่�งน้้อยกว่่า ACA ที่่�
สามารถต้้านอนุุมููล ABTS•+ มากกว่่า 90% ที่่�ความเข้้มข้้น
มากกว่่า 1 มิิลลิิกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร
3.2.3 ความสามารถในการต้านอนุมูลแอนไอออน
ซุปเปอร์ออกไซด์ (O2•-)
อนุมูลแอนไอออนซุปเปอร์ออกไซด์เป็นอนุมูลที่พบ
ในระบบถ่ายทอดอิเล็กตรอนของโคเอนไซม์เอ็นเอดีเอช
(Coenzyme NADH) หรือเอ็นเอดีพีเอช (NADPH) ที่เกิดขึ้น
ในไมโทคอนเดรยี (Mitochondria) ของเซลล์ และยังเป็นอนุมลู
ที่ท�ำให้เกิดอนุมูลซิงเกล็ทออกซิเจน (Singlet Radical) และ
อนุุมููลไฮดรอกซิิล ซึ่่�งเป็็นอนุุมููลตั้้�งต้้นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเกิิด
ปฏิิกิิริิยาออกซิิเดชััน [23] การทดสอบอนุุมููลชนิิดนี้้�ทำำ�ใน
ระบบที่่�ประกอบด้้วยฟีีนาซีีนเมโธซััลเฟตและเอ็็นเอดีีเอช
จะทำำ�ให้้เกิิดอนุุมูลู แอนไอออนซุุปเปอร์์ออกไซด์์ขึ้้�น โดยปริิมาณ
อนุุมููลตรวจสอบได้้จากปฏิิกิิริิยารีีดัักชัันของไนโตรบลููเตตระ
โซเลีียม (NBT) ความสามารถในการต้้านอนุุมููลแอนไอออน
ซุุปเปอร์์ออกไซด์์ ดัังรููปที่่� 1 (ค) พบว่่า RBG ที่่�ความเข้้มข้้น
0.05–1 มิิลลิิกรััมต่่อมิิลลิิลิติ ร สามารถต้้านอนุุมูลู แอนไอออน
ซุุปเปอร์์ออกไซด์์ได้้เท่่ากัับ 6.4 ± 1.19–23.1 ± 1.66% ซึ่่�ง
น้้อยกว่่า ACA ที่่ค� วามเข้้มข้้นเดีียวกััน ซึ่่ง� ต้้านอนุุมูลู ได้้เท่่ากัับ
33.9 ± 1.35–92.9 ± 0.44%
3.2.4 ความสามารถในการต้านอนุมลู ไฮดรอกซิล (OH•)
อนุมูลไฮดรอกซิลเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างเฟอร์ริก
คลอไรด์และ EDTA ได้เป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับไฮโดรเจน
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รููปที่่� 1 การต้้านอนุุมููลอิิสระชนิิดต่่างๆ ของ RBG ( ) และ ACA (O) (ก) การต้้านอนุุมููล DPPH (ข) การต้้านอนุุมููล ABTS•+ (ค)
การต้้านอนุุมูลู แอนไอออนซุุปเปอร์์ออกไซด์์ (ง) การต้้านอนุุมูลู ไฮดรอกซิิล (จ) ความสามารถในการจัับประจุุไอออนเหล็็ก
เปอร์ออกไซด์และ ACA จากนั้นเกิดอนุมูลไฮดรอกซิลที่
ไม่เสถียร จึงเกิดปฏิกริ ยิ าต่อกับดีออกซีไรโบส ได้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่เกิดปฏิกิริยาต่อกับกรดไทโอบาร์บิทูริค (Thiobarbituric
Acid) ในสภาวะกรด เกิดเป็นสารละลายสีชมพูอมส้ม ส�ำหรับ
ใช้้วััดปริิมาณอนุุมููลไฮดรอกซิิล [24] RBG ที่่�ความเข้้มข้้น
0.05–0.8 มิิลลิิกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร มีีความสามารถในการต้้าน
อนุุมูลู ไฮดรอกซิิลค่่อนข้้างต่ำำ�� คืือเท่่ากัับ 0.1–3.6% และที่่�
ความเข้้มข้้น 1 มิิลลิิกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร มีีค่า่ ร้้อยละการต้้านอนุุมูลู
เพิม่ ขึน้ คือ 25.1 ± 0.33% การเพิม่ ความเข้มข้นของสารสกัด
จะท�ำให้ความสามารถต้านอนุมูลเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับ ACA

ที่ความเข้มข้น 0.05–0.8 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถต้าน
อนุมูลต�่ำกว่า 50% และเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็น 1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลเพิ่มขึ้นเป็น
53.5 ± 1.39% แสดงในรูปที่ 1 (ง)
3.2.5 ความสามารถในการจับประจุไอออนเหล็ก
ไอออนเหล็กในรูปเฟอร์รัส (Fe2+) เป็นตัวการส�ำคัญ
ในการเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ท�ำให้โครงสร้างของโปรตีน
ลิพิด กรดนิวคลีอิก และสารประกอบหลายชนิดภายในเซลล์
เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงท�ำให้เกิดอนุมูลอิสระ นอกจากนี้
ไอออนเหล็กเป็นสารตั้งต้นที่ส�ำคัญของปฏิกิริยาแฟนตัน
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ท�ำให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิลเข้ามาท�ำลายเซลล์ [25] RBG
มีความสามารถในการจับประจุไอออนเหล็กได้ดีกว่า ACA
ดังรูปที่ 1 (จ) ความสามารถในการจับประจุเหล็กของ RBG
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เมื่อเพิม่ ความเขม้ ขน้ จาก 0.05 เป็น 0.4
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้นและสูงสุดที่ 1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีความสามารถในการจับประจุ
ไอออนเหล็กเท่ากับ 86.1 ± 1.68% ขณะที่ ACA ความ
เข้มข้น 0.05–1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถในการ
จับเหล็กได้น้อยกว่า 20%
3.2.6 ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ
ความเข้มข้นของ RBG ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้
50% (IC50) ค�ำนวณจากสมการถดถอยจากกราฟเส้นตรง
มาตรฐาน (p < 0.05) เรียงล�ำดับจากค่า IC50 มากไปน้อยได้
ดังนี้ การจับประจุไอออนเหล็ก (0.32 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) >
อนุมูลแอนไอออนซูปเปอร์ออกไซด์ (2.44 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลติ ร) > อนุมลู ไฮดรอกซิล (2.80 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) >
อนุมูล ABTS•+ (6.68 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) > อนุมูล DPPH
(10.64 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร)
3.3 การยับยั้งปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของ RBG
ปฏิกริ ยิ าลิพดิ เปอร์ออกซิเดชันเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้
อาหารทีม่ ไี ขมันเป็นองค์ประกอบหลักเสื่อมคุณภาพ อายุการ
เก็บรักษาจึงสัน้ ลง เนื่องจากไขมันในอาหารถูกท�ำลาย ดังนัน้
สารต้านอนุมูลอิสระจึงมีบทบาทส�ำคัญที่ช่วยชะลอปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของกรดไขมันไม่อิ่มตัวในอาหาร โดยการก�ำจัด
อนุมูลเปอร์ออกซิล (Peroxyl Radical) ซึ่งส่งผลให้ปฏิกิริยา
ขัน้ แผ่ขยายเกิดขึน้ ช้าลง ความสามารถในการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ า
ลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของ RBG เปรียบเทียบกับ ACA ซึ่ง
ตรวจวัดปริมาณลิพดิ เปอร์ออกไซด์ (Lipid Peroxide) เริม่ ตน้
ดว้ ยวิธเี ฟอริกไทโอไซยาเนต (Ferric Thiocyanate) โดยลิพดิ
เปอร์ออกไซด์รดี วิ ซ์เฟอร์รสั คลอไรด์ (FeCl2) ให้อยูใ่ นรูปเฟอริก
ไอออน (Fe3+) ซึ่งเมื่อรวมตัวกับแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต
เกิดเป็นสารประกอบเฟอริกไทโอไซยาเนต ทีส่ ามารถดูดกลืน
แสงทีค่ วามยาวคลื่น 500 นาโนเมตร [26] ผลการทดลองพบว่า
ค่่าการดููดกลืืนแสงที่่�เวลา 0 วััน ที่่�ความเข้้มข้้นต่่างๆ มีีค่่า

รูปที่ 2 การเกิดปฏิกริ ยิ าลิพดิ เปอร์ออกซิเดชันของกรดไขมัน
ลิโนเลอิกภายในระยะเวลา 2 วัน หลังจากเติม (ก) RBG
และ (ข) ACA ที่ความเข้มข้น 0-100 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร
ใกล้้เคีียงกััน ทั้้�งใน RBG และ ACA มีีค่า่ การดููดกลืืนแสงอยู่่�ในช่่วง
0.045–0.065 เนื่่�องจากยัังไม่่มีีอนุุมููลอิิสระเกิิดขึ้้�น เมื่่�อทิ้้�งให้้
เกิิดปฏิิกิริิ ยิ าออโตออกซิิเดชัันนาน 1 และ 2 วััน พบว่่า หลอด
ควบคุุม (0 มิิลลิิกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร) มีีค่า่ การดููดกลืืนแสงเพิ่่�มขึ้้�น
จาก 0.065 เป็็น 0.249 และ 0.312 ตามลำำ�ดัับ [รููปที่่� 2 (ก)
และ (ข)] แสดงว่่ามีีอนุมูุ ลู อิิสระเกิิดขึ้้�น โดยที่่�เวลา 2 วััน มีีค่า่
การดููดกลืืนแสงมากกว่่า 1 วััน และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น เมื่่�อใช้้
ระยะเวลามากขึ้้�น สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Haghshenas
และคณะ [13] และ Papageorgioua และคณะ [27]
เมื่อเติม RBG หรือ ACA ความเข้มข้นต่างๆ ส่งผลให้
ค่าการดูดกลืนแสงลดลง จนใกล้เคียงกับค่าการดูดกลืนแสงที่

พัตราพร ภูวดลไพศาล, “การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของสารสกัดเบตากลูแคนจากร�ำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105.”

__20-0609(746-758).indd 753

2/7/2564 BE 13:38

754

วารสารวิิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ปีีที่่� 31, ฉบัับที่่� 4 ต.ค.–ธ.ค. 2564
The Journal of KMUTNB., Vol. 31, No. 4, Oct.–Dec. 2021

เวลา 0 วัน สังเกตได้จากทีเ่ วลา 1 และ 2 วัน เส้นกราฟของ RBG
ความเข้มข้นมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ค่อนข้าง
ใกลเ้ คียงกับที่ 0 วัน มากกว่าสารสกัดทีค่ วามเข้มข้นน้อยกว่า
10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงในรูปที่ 2 (ก) ส�ำหรับ ACA
ต้องใช้ความเข้มข้นมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร เสน้ กราฟ
จึงจะใกลเ้ คียงกับทีเ่ วลา 0 วัน แสดงในรูปที่ 2 (ข) เมื่อเปรียบ
เทียบค่าการดูดกลืนแสงของหลอดทีเ่ ติมสารสกัดทีร่ ะยะเวลา
ต่่างๆ กัับหลอดควบคุุมพบว่่า หลอดที่่�เติิม RBG ที่่�ความเข้้มข้้น
5 มิิลลิิกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร รููปที่่� 2 (ก) ค่่าการดููดกลืืนแสงในวัันที่่� 1
ลดลงจาก 0.249 เป็น 0.065 คิดเป็นความสามารถในการ
ยับยัง้ ปฏิกริ ยิ าเท่ากับ 73.9 ± 0.88% และในวันที่ 2 ลดลงจาก
0.312 เป็น 0.116 คิดเป็นความสามารถในการยับยัง้ ปฏิกริ ยิ า
เท่่ากัับ 62.9 ± 0.46% ขณะที่่�หลอดที่่�เติิม ACA ที่่�ความเข้้มข้้น
เดีียวกััน [รููปที่่� 2 (ข)] ในวัันที่่� 1 ลดลงจาก 0.251 เป็็น 0.101
คิดเป็นความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยาเท่ากับ 60.0 ±
0.89% และในวัันที่่� 2 ลดลงจาก 0.317 เป็็น 0.227 คิิดเป็็น
ความสามารถในการยัับยั้้�งปฏิิกิิริิยาเท่่ากัับ 28.3 ± 0.46%
แสดงว่า RBG และ ACA สามารถยับยัง้ อนุมลู อิสระทีเ่ กิดจาก
ปฏิกิริยาออโตออกซิเดชันของกรดไขมันลิโนเลอิกได้
ความสามารถในการยั บ ยั้ ง ปฏิ กิ ริ ย าลิ พิ ด เปอร์
ออกซิ เ ดชั น ของ RBG และ ACA ที่ ค วามเข ้ ม ข ้ น ต่ า งๆ
ดังตารางที่ 1 พบว่า ในวันที่ 1 RBG ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัม
ต่่อมิิลลิิลิิตร สามารถยัับยั้้�งการเกิิดปฏิิกิิริิยาได้้ดีีที่่�สุุด เท่่ากัับ
80.5 ± 0.69% ซึ่่ง� มีีค่า่ ใกล้้เคีียงกัับ ACA เท่่ากัับ 80.2 ± 0.53%
แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ RBG มากกว่า 20 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ไม่มีผลท�ำให้ฤทธิ์ในการยับยั้งเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
RBG ที่ความเข้มข้นสูง มีความหนืดเพิ่มขึ้น [26] ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการเกิดปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระ
ขณะที่ ACA ที่ความเข้มข้นสูงขึ้น สามารถยับยั้งปฏิกิริยา
ได้เพิ่มขึ้น ความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยาของ RBG ที่
ความเข้มข้น 5 และ 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญ (p > 0.05) ในวันที่ 2 RBG เข้มข้น 5-20
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p < 0.05) และที่ความเข้มข้น
20 มิิลลิิกรััมต่่อมิลิ ลิิลิติ ร มีีความสามารถในการยัับยั้้�ปฏิิกิริิ ยิ า

เท่่ากัับ 80.0 ± 0.75% แต่่เมื่่�อเพิ่่�มความเข้้มข้้นจนถึึง 100
มิิลลิิกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร พบว่่า ไม่่ทำำ�ให้้ความสามารถในการ
ยัับยั้้�งปฏิิกิิริิยาเพิ่่�มขึ้้�น โดย RBG ที่่�ความเข้้มข้้น 20 มิิลลิิกรััม
ต่่อมิลิ ลิิลิติ ร มีีฤทธิ์์�ยับั ยั้้�งปฏิิกิริิ ยิ าเท่่ากัับ ACA แต่่ที่่ค� วามเข้้มข้้น
น้้อยกว่่า 20 มิิลลิิกรััมต่่อมิิลลิิลิิตร RBG มีีแนวโน้้มที่่�จะ
ยัับยั้้�งปฏิิกิิริิยาสููงกว่่า ACA
ตารางที่ 1 ความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยาลิพิดเปอร์
	ออกซิเดชันของ RBG และ ACA
Conc.
(mg/mL)

การยับยั้งปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน (%)
วันที่ 2

วันที่ 1
RBG

ACA
b

RBG
d

ACA
c

5

73.9 ± 0.88 60.0 ± 0.89 62.9 ± 0.46 28.3 ± 0.46e

10

74.6 ± 0.83b 78.0 ± 0.50c 76.8 ± 0.81b 43.8 ± 0.60d

20

80.5 ± 0.69a 80.2 ± 0.53b 80.0 ± 0.75a 79.7 ± 0.59c

40

80.2 ± 0.75a 81.0 ± 0.57ab 81.1 ± 0.60a 82.7 ± 0.60b

80

80.3 ± 0.73a 81.5 ± 0.60a 81.5 ± 0.62a 83.5 ± 0.54ab

100

80.4 ± 0.75a 82.0 ± 0.46a 81.7 ± 0.85a 84.1 ± 0.37a

a-e

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่มีตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95

4. อภิปรายผลและสรุป
RBG มีปริมาณเบตากลูแคนใกล้เคียงกับปริมาณที่พบ
ในสารสกัดเบตากลูแคนจากร�ำขา้ วพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 [7]
แต่มปี ริมาณน้อยกว่าสารสกัดจากร�ำข้าวพันธุส์ งั ข์หยดพัทลุง
[8] และร�ำข้าวที่ปลูกในประเทศเกาหลี [9] เนื่องจากวิธีการ
สกัดแตกต่างกัน จึงท�ำใหไ้ ดป้ ริมาณเบตากลูแคนแตกต่างกัน
การที่ RBG มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู DPPH อนุมลู แคทไอออน ABTS•+
อนุมลู แอนไอออนซูปเปอร์ออกไซด์ อนุมลู ไฮดรอกซิล มีความ
สามารถในการจั บ ประจุ ไ อออนเหล็ ก และยั ง ยั้ ง การเกิ ด
ปฏิ กิ ริ ย าลิ พิ ด เปอร์ ออ กซิ เ ดชั น ได้ น่ า จะเกิ ด จากพั น ธะ
ไกลโคซิดิกในโครงสร้างของเบตากลูแคน ซึ่งมีรายงานว่า
พันธะไกลโคซิกดิก ท�ำให้คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ สามารถ
ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลเล็ก ซึ่งแทบ
ไม่มฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระเลย [10] นอกจากนีย้ งั เกีย่ วข้องกับ
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อะตอมอะโนเมอริกไฮโดรเจน (Anomeric Hydrogen) ซึง่ มีอยู่
จ�ำนวนมากในโครงสร้างของเบตากลูแคน [11] RBG มีความ
สามารถในการยึดจับไอออนเหล็กได้ดีกว่า ACA อาจเนื่อง
มาจากการสกัดเบตากลูแคนด้วยน�้ำ ท�ำให้ได้โครงสร้างของ
เบตากลูแคนขนาดใหญ่ จึงมีพื้นที่ในการยึดจับไอออนเหล็ก
ได้มากกว่าโมเลกุลขนาดเล็กสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gao
และคณะ [18] นอกจากนี้สารประกอบฟีนอลิก (Phenolic
Compound) และเสน้ ใยอาหารในร�ำขา้ ว [1] ทีส่ ามารถสกัด
ได้ด้วยน�้ำ น่าจะช่วยเสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระให้กับเบตา
กลูแคนใน RBG
เมื่อเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูล DPPH ของ RBG ที่ใช้
น้ำำ��สกััดกัับสารสกััดจากรำำ�ข้้าวพัันธุ์์�เกาหลีีที่่ใ� ช้้เมทานอลสกััด
พบว่่า RBG มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููล DPPH (43.8 ± 0.506%)
ใกล้เคียงกับร�ำข้าวพันธุ์ Haiami และ Dasan1 และมีฤทธิส์ งู กว่า
ร�ำขา้ วพันธุ์ Danmi Goami 1 และ Goami 4 เมื่อเปรียบเทียบ
ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระของ RBG กับสารสกัดเบตากลูแคนจาก
แหล่งอื่นที่มีโครงสร้างของเบตากลูแคนเหมือนกัน เช่น ข้าว
บาร์เลย์พันธุ์ Algerian (BBG) [10] รายงานผลในรูปค่า IC50
ดัังตารางที่่� 2 พบว่่า มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมูลู ไฮดรอกซิิลใกล้้เคีียงกััน
แต่่ฤทธิ์์�ต้้านอนุุมูลู DPPH อนุุมูลู แคทไอออน ABTS•+ และอนุุมูลู
แอนไอออนซุุปเปอร์์ออกไซด์์ของ RBG น้้อยกว่่า BBG เมื่่�อ
เปรีียบเทีียบจากแหล่่งอื่่น� เช่่น เห็็ด Entoloma lividoalbum
(β-1,3:1,6 Glucan) [28] มีีฤทธิ์์�ต้้านอนุุมููลไฮดรอกซิิล (IC50
0.4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร) สูงกว่าทัง้ RBG และ BBG เนื่องจาก
ลักษณะโครงสร้างของเบตากลูแคนแตกต่างกัน การที่ RBG
สามารถยับยัง้ การเกิดปฏิกริ ยิ าลิพดิ เปอร์ออกซิเดชันใกล้เคียง
กับ ACA จึงน่าจะสามารถน�ำไปพัฒนาเป็นส่วนผสมในอาหาร
สุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและประสิทธิภาพใน
การเก็บรักษาเช่นเดียวกับสารสกัดเบตากลูแคนจากข้าวโอ๊ต
[12], [13]
งานวิจัยนี้น�ำร�ำข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าว
เศรษฐกิจทีม่ ปี ริมาณร�ำขา้ วมากกว่าพันธุอื่์ นๆ มาเป็นวัตถุดบิ
ในการสกัดเบตากลูแคน โดยใช้น�้ำในสภาวะด่างเป็นตัวท�ำ
ละลายพบว่า RBG สามารถมีฤทธิ์อนุมูลอิสระชนิดต่างๆ ได้
ซึ่่�งมีีความสามารถในการจัับไอออนเหล็็กและยัังยั้้�งการเกิิด

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการต้านอนุมูลอิสระของ RBG และ
		 BBG
การต้านอนุมูลอิสระ
(IC50, mg/mL)

RBG

BBG

10.64

4.02

อนุมูลแคทไอออน ABTS

6.68

0.53

อนุมูลแอนไอออนซูปเปอร์ออกไซด์

2.44

0.35

อนุมูลไฮดรอกซิล

2.80

2.27

การจับประจุไอออนเหล็ก

0.32

-ND

งานวิจัยนี้

[10]

อนุมูล DPPH
•+

อ้างอิง
ND

คือ ไม่ได้ท�ำการศึกษา

ปฏิิกิิริิยาลิิพิิดเปอร์์ออกซิิเดชัันได้้ดีี ซึ่่�งเป็็นข้้อมููลใหม่่ของ
รำำ�ข้้าวที่่�ใช้้น้ำำ��สภาวะด่่างในการสกััด เนื่่�องจากงานวิิจััยของ
ร�ำขา้ วที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่เนน้ สกัดสารจากตัวท�ำละลายทีไ่ ม่มขี วั้
หรือมีขวั้ น้อย ถึงแมว้ า่ จะมีการศึกษาฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระของ
สารสกัดเบตากลูแคนจากร�ำข้าวพันธุ์เกาหลี ข้าวโอ๊ต และ
ขา้ วบาร์เลย์ แต่เนื่องจากสภาวะในการสกัดและสภาพอากาศ
ในการปลูกแตกต่างกัน จึงท�ำให้ได้ปริมาณเบตากลูแคน รวมทัง้
สารส�ำคัญในการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกันด้วย
เบตากลูแคนใน RBG เป็นเสน้ ใยอาหารละลายน�ำ้ ทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงสามารถน�ำไป
พัฒนาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ซึ่งเป็น
เทรนด์ทกี่ ำ� ลังมาแรงในปัจจุบนั และเป็นทางเลือกหนึง่ ในการ
น�ำร�ำข้าวไทยทีม่ อี ยูใ่ นปริมาณมาก กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อช่ ว ยลดปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด จากวั ส ดุ เ หลือทิ้ ง เหล่ า นี้
นอกจากนี้ ขั้ น ตอนวิ ธีก ารสกั ด เบตากลู แ คนในงานวิ จั ย นี้
ยังสามารถน�ำไปใช้สกัดเบตากลูแคนจากร�ำข้าวพันธุ์อื่นๆ
รวมไปถึงกากร�ำข้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิต
น�้ำมันร�ำข้าวได้อีกด้วย
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