สภาพสังคมในปจจุบันมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ เพิ่ม
มากขึ้ น สาเหตุม าจากปจจัย ภายในและภายนอก เชน อาหาร และ
มลพิษจากสิ่งแวดลอม ทําใหรางกายสรางอนุมูลอิสระในจํานวนสูงขึ้น
เกินกวารางกายจะนํามาใชประโยชนและกําจัดทิ้งไดในกระบวนการเผา
ผลาญสารอาหารของรางกายซึ่งมีความจําเปนตองอาศัยออกซิเจนชวย
แตจ ะเกิด ออกซิ เจนที่ มีประจุ ลบ (O-2) ซึ่ งก็ คือ อนุ มูล อิส ระ (free
radicals) สารตัวนี้ยังสามารถไปรวมตัวกับสารบางชนิดในรางกายแลว
กอใหเกิดเปนสารพิษที่ทําลายเนื้อเยื่อ ถาอนุมูลอิสระที่มากเกินพอจะ
สามารถออกซิไดซ องคประกอบตาง ๆของรางกายอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่องเปนปฏิกิริยาลูกโซ (chain reaction) เกิดปฏิกิริยาที่เรียกวา
“ออกซิเดชั่น” (Oxidation) ที่กอใหเกิดผลกระทบที่อันตรายและเกิด
โรคตางๆ เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โดยธรรมชาติในรางกาย
จะมีกลไกหรือระบบปองกันทําลายสารพิษ เรียกวา สารตานอนุมูล
อิสระหรือสารตานออกซิเดชัน (antioxdant) ซึ่งมีฤทธิ์ในการทําลาย
หรือตานอนุมูลอิสระใหกลายเปนสารที่ไมมีอันตราย แตหากกลไกของ
ระบบการตานอนุมูลอิสระของรางกายถูกรบรวนหรือเสื่อมสภาพลง
ยอมสงผลตอการเสื่อมสภาพและทําลายอวัยวะตางๆ จึงจําเปนตอง
รักษากลไกระบบตานอนุมูลอิสระ และเพิ่มสารตานอนุมูลอิสระใหแก
รางกายโดยการรับประทานพืชผัก ผลไมที่มีสารประกอบสารตานอนุมูล
อิสระ
สารตานอนุมูลอิสระสามารถจําแนกสารตานอนุมูลอิสระได
เปน 2 ประเภท คือ
1) สารตานอนุมลู อิสระ ที่มีอยูในธรรมชาติในรูปของวิตามิน
และแรธาตุ ไดแก วิตามินเอ ซี อี แรธาตุสังกะสี (Zinc) และเซลีเนียม
(Selenium)
2) สารตานออกซิแดนทที่ไมใชวิตามิน สวนใหญเปนสารมีรส
ฝาดพบในยอดผักและเมล็ดพืช ไดแก สารพวกโพลีฟนอล
(polyphenols) เปนสารในกลุม ไบโอพลาโอนอย (bioflavonoids) ไล
โคปน (lycopenes) แคโรทีนอยด (carotenoids) ไอโซฟลาโวน
(isoflavone coumarin derivative) และเบตา-แคโรทีน

ฟกขาว (Gac Fruit)
อยูในวงศแตงกวาและมะระคือวงศ Cucurbitaceae ชื่อเรียกอื่น
คือ ขี้กาเครือ (ปตตานี) , ผักขาว (ตาก ภาคเหนือ) มะขาว (แพร) แก็ก
(Gac เวียดนาม) Baby Jackfruit, Spiny Bitter Gourd,
ฟกขาว เปนไมเถาเลื้อยพัน มีมือเกาะ ใบเปนใบเดี่ยว เรียงแบบ
สลับ ผลออนมีสเี ขียวอมเหลือง เปลือกผลออนสีเขียวมีหนามถี่ เมื่อผล
สุกจะมีสีแดง เปลี่ยนเปนสีสมแกหรือแดง มีเนื้อในหนามีสีสม ภายในมี
เยื่อสีแดงใหเมล็ดเกาะ เนื้อผลสุกกินไดฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในสวนตาง
ๆ ของฟกขาวพบวา ปริมาณสารไลโคปนและเบตาแคโรทีน ของเยื่อหุม
เมล็ดฟกขาวสุกมีมากกวาสารสกัดจากเนื้อผล ซึ่งสารไลโคปน การกินไล
โคพีนที่มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันที่สูงสามารถลดความเสีย่ งของการเกิดโรค
หลอดเลื อ ดหั ว ใจ โรคมะเร็ ง ต อ มลู ก หมาก มะเร็ ง ปอด และมะเร็ ง
กระเพาะอาหาร เสริมสรางภูมิคุมกัน ซึ่งฟกขาวมีเบตา แคโรทีนมาก
กวาแครอท 10 เทา มีวิตามินซี มากกวาสม 60 เทา และมีไลโคพีน
มากกวามะเขือเทศ 70 เทา
สรรพคุณตางๆของฟกขาว
1) ใช บํ า บั ด อาการอั ก เสบบวม กลากเกลื้ อ น ฝ อาการฟกช้ํ า
ริดสีดวง แกทองเสีย อาการผื่นคันและโรคผิวหนังติดเชื้อตางๆ ทั้งใน
มนุษยและสัตวตางๆ
2) เมล็ดฟกขาวบดแหงผสมน้ํามันหรือน้ําสมสายชู ทาบริเวณที่มี
อาการ และใชเยื่อเมล็ดแทนสีผสมอาหาร
3) น้ํามันจากเยื่อเมล็ดฟกขาวมีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งตับ
และประเทศไทยมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับสรรพคุณ
ของเมล็ดฟกขาว พบโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อเอชไอวีเอดส และยับยั้งเซลลมะเร็ง
4) ใชรากฟกขาวสระผม นํารากมาบดผสมกับน้ําอุนหมักผมไวสัก
เพื่อกระตุนใหผมดก แกอาการคันศีรษะ แกรังแค แกผมรวงชวยใหผม
ดกดํา และสามารถกําจัดเหา

การศึกษาชนิดและปริมาณสารตานอนุมูล อิสระจากสวนตางๆ
ของฟกขาว
 เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของสารตานอนุมูลอิสระในฟกขาว
ฟกขาว
ยอด
ผลดิบ
ผลสุก

เบตาแคโรทีน(β-carotene)
วิตามินซี (Ascorbic

acid)

สารประกอบฟนอลิค

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการศึกษาชนิดและปริมาณของ
สารตานอนุมูลอิสระจากฟกขาว ชนิดและปริมาณของสารตานอนุมูล
อิสระ ไดแก เบตาแคโรทีน ( β-carotene ) สารประกอบฟนอลิค
ทั้งหมด (Total Phenolic Compound) โดยวิธีการใชสาร Folin –
Ciocalteu และวิตามินซี (Ascorbic acid) โดยวิธีการใชสาร
Trichloroacetic acid จากการศึกษาปริมาณเบตาแคโรทีน วิตามิน
ซี และสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด พบวาผลสุกมีปริมาณของสารตาน
อนุ มู ล อิ ส ระสู ง กว า ส ว นยอดและผลอ อ น ซึ่ ง ผลสุ ก ของฟ ก ข า วจะมี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกที่สูงสุดรองลงมาคือปริมาณเบตาแคโรทีน
และสุดทายคือปริมาณวิตามินซี มีคาเทากับ 37.38 ,17.15 และ 9.96
มิลลิกรัม/กรัม ตามลําดับ ตามลําดับ

ชนิดและปริมาณสารตานอนุมูลอิสระจากฟกขาว
ผลสุกของฟกขาว จะมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด เบตา
แคโรทีน และวิตามินซีสูง เมื่อฟกขาวที่สุกจะมีเบตาแคโรทีนและเมื่อแก
เต็มที่จะมีปริมาณไลโคปนซึ่งทั้งสองชนิดจะมีปริมาณมากกวาสารสกัด
จากสวนของดอกและผลดิบ เบตาแคโรทีนและสารไลโคปน เปนสาร
กลุมแคโรทีนอยด (carotenoid) พบไดในผักและผลไมบางชนิดที่มีรงค
วัตถุ (pigment) สีแดง พบไดทั่วไปในมะเขือเทศสุก ฝรั่ง แตงโม สม
มะละกอ แครอท ส ม โอสี ชมพู และฟ กข า ว ทํ า หน า ที่ เป น รงควั ต ถุ
สําคัญตอการสังเคราะหแสงของพืช
ไฟโตนิวเทรียนท เปนสารที่มีในผัก ผลไม และเปนสารที่ทําใหผกั
ผลไม มีสี กลิ่น หรือรสชาติทมี่ ีลักษณะเฉพาะตัว อุดมไปดวยสารตาน
อนุมูลอิสระ ซึ่งไปลดอนุมลู อิสระที่เปนสารพิษตอเซลลในรางกายทีท่ ํา
ใหเกิดโรคหลายชนิด ไดแก โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดตีบและแข็งตัว
โรคความจําเสื่อม ไฟโตนิวเทรียนทที่สําคัญไดแกสารในกลุม โพลีฟนอล
กลุมไบโอฟลาโวนอยด ที่พบไดในผักผลไมหลากสี จะใหประโยชนที่
ตางกัน สามารถแบงกลุมสีผักและผลไม เปน 5 กลุม ดังนี้
สีแดง พบในมะเขือเทศ ทับทิม สตอเบอรรี่ และแอปเปล แดง อุดม
ดวยสารไลโคปน กรดเอลลาจิก แอนโธไซยานิน กรดแกลลิก ชวย
ปองกันมะเร็งชนิดตางๆ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ โรคปอด และโรค
ระบบทางเดินปสสาวะ

สีเหลืองและสีสม พบในสม แครอท อุดมดวยสารเฮสเพอริติน
และเบตาแคโรทีน ปองกันโรคหัวใจ กระตุนภูมิตานทาน ชวยในการ
มองเห็นตอนกลางคืน
สีเขียวพบในบรอกโคลี่ คะนา กะหล่ําปลี ผักโขม อุดมดวยสารไอ
โซไธโอไซยาเนท ลูทีน ซีแซนทีน และคาเทชิน ชวยเรื่องสุขภาพเซลล
และการทํางานของหลอดเลือดแดง ปอดและตับ
สีมวงและสีน้ําเงิน พบในกะหล่ําปลีสีมวง บลูเบอรรี่ และองุนแดง
อุดมดวยสารแอนโธไซยานิน ปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองอุด
ตัน ปองกันโรคความจําเสื่อม
สีขาว พบในกระเทียม หอมใหญ เห็ด กะหล่ําดอก อุดมดวยสารอัล
ลิซิน และไอโซไธโฮไซยาเนท ปองกันมะเร็ง ชวยดูแลระบบไหลเวียน
โลหิต และหลอดเลือด

การศึกษาชนิดและปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ
จากของฟกขาว

ประโยชนในทางโภชนาการของ“ฟกขาว”
ผลฟกขาวออนสีเขียวเปนอาหาร รสชาติเนื้อฟกขาวเหมือนมะละกอ
ยอดออน ใบออนนํามาลวกหรือตมใหสุกกินกับน้ําพริก หรือปรุงใสแกง
ตามความชอบ อาทิเชน ยํายอดฟกขาวดวยเครื่องสมุนไพร น้ําฟกขาว
หุงขาวดวยน้ําฟกขาว

ภาเกลา ภูมิใหญ

