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Antioxidant capacities of commercial tea beverages were evaluated by electrochemical
method, cyclic voltammetry compared with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical
scavenging capacity assay, 2,2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) cation
radical scavenging assay and ferric reducing antioxidant power assay (FRAP). The Folin-Denis
method was used for the total phenolics determination. For cyclic voltammetry, oxidation of the
antioxidant sample on a glassy carbon working electrode in phosphate buffer pH 7.0 was
recorded. The oxidation peak area was calibrated with standard (+)-catechin and the result was
reported as catechin equivalent antioxidant capacity (CEAC). The results obtained from all the
test methods confirmed the similar antioxidant capacity sequences from difference of dried tea
leaves samples and only minor differences were detected from the bottled tea samples. The
quantitative results of the cyclic voltammetry corresponded with those from the Folin-Denis
method. Therefore, cyclic voltammetry can be used as a rapid and simple method for the
qualitative determination comparable with the DPPH, ABTS and FRAP assays and for
quantitative determination as the Folin-Denis method.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 สารประกอบฟนอลในพืชและคุณสมบัติการเปนสารตานออกซิเดชัน
สารประกอบฟนอล (phenolic compounds) เปนสารที่ถูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนในกระ บวนการเติบโตและการขยายพันธุของพืชแตละชนิดดังนั้นรูปแบบของสารประกอบฟนอลในพืช
แตละชนิดจึงมีความแตกตางกันไป ในปจจุบันพบวามีสารประกอบฟนอลที่ทราบโครงสรางแนนอนแลวมากกวา 8000 ชนิด (1) ตั้งแตกลุม ที่มีโครงสรางอยางงาย เชน กรดฟนอลิก (phenolic
acids) ไปจนถึงกลุมที่มีโครงสรางเปนโพลิเมอร เชน ลิกนิน (lignins) ดังตัวอยางในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 โครงสรางของสารประกอบฟนอลกลุมตางๆ (1)
Class
Simple phenols

Basic Skeleton
C6

Basic Structure
OH

Benzoquinones

C6

Phenolic acids

C6-C1

COOH

Acetophenones

C6-C2

COCH3

Phenylacetic acids

C6-C2

Hydroxycinnamic acids

C6-C3

Phenylpropenes

C6-C3

O

O

CH2COOH

O

Coumarins, isocoumarins

C6-C3

O

O

1

O

2

Class

Basic Skeleton

Basic Structure
O

Chromones

C6-C3
O
O

Naphthoquinones

C6-C4
O

O

Xanthones

C6-C1-C6
O

Stilbenes

C6-C2-C6
O

Anthraquinones

C6-C2-C6
O

Flavonoids

O

C6-C3-C6

O

Lignins

OH

(C6-C3)n
HO

โครงสรางพื้นฐานของสารประกอบฟนอลจะเกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลน้ําตาลตั้งแต 1
โมเลกุลขึ้นไปรวมกับหมูไ ฮดรอกซิล (OH-group) โดยน้ําตาลดังกลาวอาจเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว
(monosaccharides) น้ําตาลโมเลกุลคู (disaccharide) หรือ โอลิโกแซคคาไรด (oligosaccharides) ก็
ได แตน้ําตาลชนิดที่พบมากที่สุดในโมเลกุลของสารประกอบฟนอล คือ กลูโคส (glucose)
นอกจากนี้ยังพบวาอาจมีการรวมตัวกันระหวางสารประกอบฟนอลดวยกันเอง หรือสารประกอบฟ-
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นอลกับสารประกอบอื่นๆ เชน กรดคารบอกซิลิก (carboxylic acid) กรดอินทรีย (organic acid)
อะมีน (amine) และ ไขมันอีกดวย
คุณสมบัติที่ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบันของสารประกอบฟนอล คือการเปนสาร
ตานออกซิเดชัน และสารตานการกลายพันธุ (antimutagrns) ซึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระ (free radical)
และการใชสารประกอบฟนอลในการปองกันโรคตางๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และมะเร็ง
โดยสารประกอบฟนอลจะทําหนาที่กําจัดอนุมูลอิสระและไอออนของโลหะที่สามารถเรงการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ของไขมันและโมเลกุลอื่นๆ ดวยการใหอะตอมไฮโดรเจนแกอนุมูลอิสระ
อยางรวดเร็วดังปฏิกิริยาตอไปนี้
ROO● + PPH

ROOH + PP● -------------(1.1)

RO● + PPH

ROH + PP●

-------------(1.2)

เมื่อ ROO●, RO● คือ free radicals, PPH คือ polyphenolic compound
เมื่อสารประกอบฟ นอลใหอ ะตอมไฮโดรเจนแกอนุมู ลอิ สระไปแลว อนุมูลอิ ส ระของ
สารประกอบฟนอลจะคอนขางมีเสถียรภาพ ดังนั้นจึงไมทําปฏิกิริยาอื่นตอไป ยิ่งไปกวานั้นอนุมูล
อิสระของสารประกอบฟนอลบางชนิดยังคงสามารถรวมตัวกับอนุมูลอิสระอื่นไดอีกดวย จึงทําให
สารประกอบฟนอลเหลานั้นลดจํานวนอนุมูลอิสระลงไดถึง 2 เทา ดังปฏิกิริยาตอไปนี้ (2)
ROO● + PP●

ROOPP -------------(1.3)

RO● + PP●

ROPP -------------(1.4)

สารประกอบฟนอลที่ถูกพบวามีคุณสมบัติเปนสารตานออกซิเดชัน นั้น สามารถพบไดใน
สวนตางๆของพืช เชน เมล็ด (ไดแก ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เมล็ดฝาย ขาวและงา) ผล (ไดแก องุน สม
และ พริกไทยดํา) ใบ (ไดแก ชา และเครื่องเทศตางๆ ) และสวนอื่นๆ (ไดแก มันเทศ และหัวหอม)
และหนึ่งในสารประกอบฟนอลที่เปนที่รูจักกันดีก็คือ flavonoids (ไดแก flavones, flavonols,
isoflavones, catechins, flavonones และ chalcones) และ cinnamic acid derivatives (caffeic acid,
ferulic acid, chlorogenic acid และ อื่นๆ) โดยสามารถพบไดในเกือบทุกสวนของพืชแตจะมีความ
แตกตางกันออกไปในดานของชนิดและปริมาณ
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จากการทดลองมากมาย (2) พบวาทั้ง flavonoids และ cinnamic acid derivatives มี
คุณสมบัติเปนสารตานออกซิเดชัน ที่ดีมากในอาหารที่เปนไขมัน และไขมันผสมกับน้ํา และปจจัยที่
สงเสริมคุณสมบัติดังกลาวคือ ตําแหนงและจํานวนหมูไ ฮดรอกซิล (hydroxyl) และโครงสรางอื่น
ของโมเลกุลตัวอยางเชน โครงสรางพื้นฐานของ flavonoids แสดงในรูปที่ 1.1 หมูไฮดรอกซิลของวง
แหวน B ซึ่งถือเปนปจจัยหลักที่ใชในการพิจารณาความสามารถในการเปนสารตานออกซิเดชัน ใน
กรณีของ flavonoids นั้นพบวาหมู ไฮดรอกซิลที่ตําแหนง para (C4′) วงแหวน B จะมีผลใหมีสมบัติ
เปนสารตานออกซิเดชัน มากกวาทีต่ ําแหนง ortho (C2′ และ C6′) ในขณะทีห่ มูไฮดรอกซิลที่
ตําแหนง meta (C3′ และ C5′) จะไมมีสมบัติดังกลาว นอกจากนี้หมูไ ฮดรอกซิลที่ตําแหนง C5 (วง
แหวน A) และ 4 – keto group (C=O ที่คารบอนตัวที่ 4 ของวงแหวน C ) (รูปที่ 1.2) จะเปนกลุมของ
quercetin ที่ไวตอการทําปฏิกริ ิยากับโลหะ ซึ่งเปนการชวยลดการเกิดออกซิเดชันไดอีกทางหนีง่
สวนหมูไฮดรอกซิล ของวงแหวน A (รูปที่ 1.2) ที่ตําแหนง C5 และหมูไฮดรอกซิลที่ตําแหนง C3
และพันธะคูระหวาง C2 และ C3 ในวงแหวน C (รูปที่ 1.2) จะมีผลเล็กนอยตอคุณสมบัติการเปน
สารตานออกซิเดชัน ของ flavonoids
3′
4′

2′
B

8

o

7
A

2

5′

1′
6′

C
3

6
5

4

รูปที่ 1.1 โครงสรางพื้นฐานและการระบุตําแหนงคารบอนอะตอมในโมเลกุล flavonoids
OH
OH
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C
OH

OH

O

รูปที่ 1.2 สูตรโครงสรางของ quercetin
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ในอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากพืช เชน ผัก ผลไม ธัญพืชตางๆ น้ําผลไม ไวน เบียร ชา
และกาแฟจะมีปริมาณสารประกอบฟนอลในปริมาณทีแ่ ตกตางกัน เนือ่ งจากการสรางสารประกอบ
ฟนอลของพืชจะมีทั้งปจจัยทางดวยพันธุกรรม และสิ่งแวดลอมเขามาเกี่ยวของ นอกจากนีย้ ังพบวา
วิธีการเพาะปลูก ระดับความสุก กระบวนการแปรรูปหรือแมแตวธิ ีการเก็บก็ลวนมีผลตอปริมาณ
สารประกอบฟนอลทั้งสิ้น (2)
อนุมูลอิสระ (free radical) คือ โมเลกุล หรือไอออนที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวอยูรอบนอก
และมีอายุสั้นมาก 10-13-10-10 วินาที จึงจัดวาเปนโมเลกุลที่ไมเสถียรและวองไวตอการเกิดปฏิกิริยา
เคมีโดยสามารถตรวจวัดดวยเทคนิค electron spin resonance (ESR) โมเลกุลหรือไอออนชนิดนี้เปน
ตัวกอใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ ยกตัวอยางเชน superoxide anion radical (O2●), hydroxyl radical
(HO●) และ peroxide radical (ROO●) เปนตน (6)
อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในรางกาย ซึ่งเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมตามปกติใน
รางกาย หรือเกิดจากการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกายที่มีการสรางอนุมูล
อิสระขึ้นมา เพื่อสูกับเชื้อโรคบางชนิด
2. อนุมูลอิสระที่มาจากสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งไดแก สารเคมีและ สิ่งปนเปอนที่มากับ
อากาศที่เราหายใจเขาไป สารเติมแตงอาหาร สีผสมอาหาร สารเคมีปนเปอนในอาหาร
สารกันบูด หรือสารเคมี ตางๆ ที่ใชในการเกษตร ฯลฯ
จากที่กลาวมาแลววา อนุมลู อิสระถูกสรางขึ้นมาจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของรางกาย
เอง และในภาวะที่ผิดปกติ เชน ภาวะของโรค หรือภาวะที่รางกายแวดลอมดวยมลพิษ โดยภาวะที่
ผิดปกติ จะสงผลใหรางกายเกิดการสะสมของอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึน้ ดังนั้นจําเปนที่รางกายตอง
หาทางปองกัน สิ่งที่รางกายสรางขึ้นเพื่อปกปองตัวเองก็คือ ระบบแอนตี้ออกซิแดนท (antioxidant)
ซึ่งประกอบไปดวยสารหรือเอนไซมตางๆ ที่ความเขมขนต่ําๆ ก็สามารถชะลอหรือปองกันปฏิกิรยิ า
ออกซิเดชันของสารที่ไวตอการเกิดปฏิกิรยิ า แตอยางไรก็ตามมีบางภาวะที่ปริมาณอนุมูลอิสระมีมาก
เกินกวาที่ระบบแอนตี้ออกซิแดนทจะจัดการได จะเกิดภาวะที่เรียกวา oxidative stress ขึ้นมา ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอเซลลสิ่งมีชีวิต และรุนแรงไปถึงการเกิดโรค
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ดวยเหตุนี้มนุษยเราจึงจําเปนตองรับประทานอาหารที่เปนแหลงของสารตานออกซิเดชัน
ไดแก วิตามิน เอ วิตามิน ซี วิตามิน อี สารสกัดจากพืชชนิด ตางๆ เชน สารสกัดจากโรสแมรี่
เปนตน
คุณสมบัติของสารประกอบฟนอลทางเคมีที่ใชมีความหมายวา เปนตัวกําจัดอนุมูลอิสระ
(radical) ซึ่งนั่นคือ ความสามารถในการตานการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบฟนอล
สําหรับสารประกอบฟนอล สามารถนิยามความหมายของคําวา สารตานออกซิเดชัน ไดโดยอาศัย
หลักพื้นฐาน 2 ขอ ดังนี้คือ (7)
1. ที่ความเขมขนต่ําๆ สารตั้งตนก็จะสามารถถูกชะลอ หรือสามารถปองกันการเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยาได
2. อนุมูลอิสระ (radical) ที่ถูกกําจัดออกไปแลวจะตองมีความเสถียร (stable)
1.2 ชา (4-6)
เปนที่ทราบกันดีอยูแ ลววาชาเปนเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันอยางแพรหลายในปจจุบนั ประกอบ
กับคุณสมบัตทิ ี่ดีในดานอื่นๆ อีกมาก ทําใหนกั วิทยาศาสตรมุงความสนใจในการศึกษาถึงฤทธิ์ตาน
มะเร็งของใบชา จากผลการวิจัยพบวาน้าํ ชามีคุณสมบัติตานออกซิเดชัน เพราะเปนแหลงของพวก
สารประกอบฟนอล

รูปที่ 1.3 ดอกและตนชา
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ตนชาเปนพืชในวงศ Theaceae และมีชื่อทางวิทยาศาสตร คือ Camellia sinensis
แบงเปน 2 สายพันธุ คือ
1. สายพันธุทมี่ ีถิ่นกําเนิดในประเทศจีน เปนตนชาที่เจริญเติบโตไดดีในภูมิอากาศหนาวเย็น
ลักษณะของใบชาเล็ก กวางประมาณ 1 นิว้ ยาวประมาณ 3 นิว้
2. สายพันธุทมี่ ีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย เปนตนชาที่เจริญเติบโตไดดีในภูมิอากาศรอน
ปานกลาง ใบมีลักษณะใหญ กวางประมาณ 4 นิว้ ยาวประมาณ 10 นิ้ว
โดยสวนของตนชาที่นิยมนํามาทําเปนเครือ่ งดื่มคือ สวนใบบริเวณยอดออน ซึ่งจะใหชาที่
มีคุณภาพดีที่สุด โดยการเก็บใบชาจะเริ่มเก็บเมื่อตนชามีอายุประมาณ 4 ป เมื่อถึงฤดูเก็บใบชาจะ
เก็บใบชาทุกๆ 2 สัปดาห โดยในแตละปตนชาแตละตนจะผลิตใบชาไดประมาณ 100 กรัมและ
สามารถผลิตไดเรื่อย ๆ จนตนชามีอายุ 25-50 ปหรืออาจจะมากกวานั้นถาตนชาไดรบั การบํารุงที่ดี
1.2.1 ประเภทของชา (5,6)
ชานั้นแบงออกไดเปนชนิดหลักๆ 4 ชนิดคือ ชาดํา (black tea) ชาอูหลง (oolong) ชาเขียว
(green tea) และชาขาว (white tea) ชาทุกชนิดตางก็ไดมาจากใบของพืชชนิดเดียวกัน แตที่เรียกชือ่
แตกตางกันนัน้ ก็เนื่องมาจากกระบวนการผลิต (การหมัก) ใบชาที่แตกตางกันไป
1. ชาดํา (Black tea) การผลิตชาดํา ทําไดโดยการนําใบชามาทําใหแหงโดยการรีดน้ําที่
หลอเลี้ยงใหใบชาชุมชื้นออกมาเพื่อทําใหใบชาเหีย่ วและออนลีบ โดยใชระยะเวลาทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง
หลังจากนัน้ จึงนําใบชาที่แหงลีบแลวนั้นมากลิ้งดวยลูกกลิง้ บด และฉีก ตอจากนัน้ จึงนําไปหมัก ซึ่ง
หลังจากกระบวนการหมักทัง้ สิ้นแลว จะไดใบชาที่แหงสนิท จากการสํารวจพบวามีผูที่บริโภคชาดํา
ประมาณ 78 % โดยสวนใหญจะเปนประชากรที่อาศัยอยูในประเทศในแถบตะวันตกและแถบทวีป
เอเชีย

รูปที่ 1.4 ผลิตภัณฑจากชาดํา
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2. ชาอูหลง (Oolong tea) ชาอูหลง ผานกระบวนการผลิตดวยการหมักแตเพียงครึ่งหนึ่ง จึง
ทําใหมีรสชาติและสรรพคุณอยูระหวางชาดํา และชาเขียว กระบวนการผลิตชาอูหลงเริ่มจากนําใบ
ชามาทําใหแหงลีบโดยใชเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงนําไปกลิ้งดวย ลูกกลิ้ง ฉีก และหมัก
ดวยระยะเวลาสั้นๆ ชาอูหลงเริ่มผลิตเปนครั้งแรกในภาคตะวันออกของประเทศจีนและทาง
ภาคเหนือของไตหวัน เปนชาที่มีผูบริโภคนอยที่สุดประมาณ 2% ซึ่งจะพบวามีผูบริโภคมากใน
ประเทศไตหวันและทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศจีน

รูปที่ 1.5 ผลิตภัณฑจากชาอูหลง
3. ชาเขียว (Green tea) การผลิตชาเขียวทําโดยนําใบชามาอบไอน้ํา หลังจากนัน้ จึงนําไป
กลิ้งดวยลูกกลิง้ และทําใหแหงอยางรวดเร็ว ดวยวิธกี ารดังกลาวนีจ้ ึงทําใหใบชายังคงมีสีเขียว จาก
กระบวนการผลิตที่งายและนอยขั้นตอนทําใหชาเขียวยังคงมีสารในพืชที่มีประโยชน ที่เรียกวา ไฟ
โตเคมิคัล (phytochemicals) หลงเหลืออยูมากกวาชาชนิดอื่นๆ มีผูที่บริโภคชาเขียวประมาณ 20 %
โดยสวนใหญจะอาศัยอยูในประเทศจีน ญีป่ ุน อินเดีย และประเทศในทวีปแอฟริกาเหนือ

รูปที่ 1.6 ผลิตภัณฑจากชาเขียว
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4. ชาขาว (White tea) ลักษณะพิเศษของชาชนิดนี้ อยูที่ใบชาและยอดออนถูกนํามาอบไอ
น้ําและทําใหแหงดวยวิธีงายๆ ชาขาวไดมาจากตนชาเชนเดียวกัน มีลักษณะใกลเคียงกับชาเขียว แต
ชาขาวมีปริมาณไมมากนักเนื่องจากในแตละปจะสามารถเก็บเกี่ยวไดเฉพาะในบางวันเทานั้น และ
ชวงเวลาการเก็บเกี่ยวในแตละครั้งก็สั้นมากและตองทําอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงที่
ยอดออนของตนชาเพิ่งจะผลิออกมาใหม และยังคงมีเสนไหมหรือเสนขนละเอียดสีเงินปกคลุมอยู
การเก็บเกี่ยวโดยเลือกเอาแตเฉพาะยอดออนที่ยังเต็มไปดวยขนสีขาว ปกคลุมนี่เอง ทําใหไดชาที่มี
ลักษณะพิเศษ คือมีสีขาว

รูปที่ 1.7 ผลิตภัณฑจากชาขาว
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1.2.2 องคประกอบเคมีในใบชา
ใบชาสดประกอบไปดวยน้าํ 75-78% และใบชาแหงประกอบไปดวยสารเคมีตาง ๆ ดัง
แสดงในรูปที่ 1.8

น้ํา (75-78%)
สารอินทรีย
(93-96%)
ใบชาสด

น้ําหนักแหง
(22-25)

สารอนินทรีย
(4-7 %)

โปรตีน ( 20-30%)
กรดอะมิโน ( 1-4 %)
อัลคาลอยด ( 3-5 %)
เอนไซม
โพลีฟนอล ( 20-35%)
คารโบไฮเดรต ( 20-25%)
กรดอินทรีย ( 3%)
ไขมัน ( 8%)
เม็ดสี ( 1%)
สารประกอบกลิ่น (0.005-0.03)
ไวตามิน ( 0.6-1 %)
โปแตสเซียม ( 1.76%)
แคลเซียม ( 0.41%)
ฟอสฟอรัส ( 0.32%)
แมกนีเซียม ( 0.22%)
เหล็ก ( 0.15%)
แมกกานีส ( 0.12%)
ซัลเฟอร ( 0.088%)
อลูมิเนียม ( 0.069 %)
โซเดียม ( 0.03 %)
ซิลิคอน ( 0.024 %)
สังกะสี ( 0.003 %)
ทองแดง ( 0.002 %)

รูปที่ 1.8 องคประกอบทางเคมีของใบชา (6)

11

Shahidi, F. and Naczk (3) รายงานองคประกอบของปริมาณ polyphenols และ
ปริมาณของ flavanols ในใบชาประเภทตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.2 และ 1.3
ตารางที่ 1.2 ปริมาณของ polyphenols ในชาเขียวและชาดําประเภทตางๆ (3)
ประเภทชา
Green Tea
Finest grade (Japan)
Popular grade (Japan)
Popular grade (China)
Black Tea
High grown (Sri Lanka)
Low grown (Sri Lanka)

ปริมาณ polyphenols
(g/kg of dry weight)
132
229
258
280
302

ตารางที่ 1.3 ปริมาณของ flavanols ในใบชา (3)
สารประกอบ
(-) Epicatechin
(-) Epicatechin gallate
(-) Epigallocatechin
(-) Epigallocatechin gallate
(+) Catechin
(+) Gallocatechin

ปริมาณ flavanols
(g/kg of dry weight)
10-30
30-60
30-60
90-130
10-20
30-40
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Catechins เปนสารในกลุม polyphenols มีคุณสมบัติในการเปนสารตานออกซิเดชัน ซึ่ง
ในชาเขียว มีปริมาณ polyphenols อยูประมาณ 30-36 % ของน้ําหนักใบชา และ Catechins มีอยูใน
ใบชาประมาณ 10-18% ของน้ําหนักใบชาแหงในขณะทีช่ าดํามี Catechins ประมาณ 3 - 5 % ของ
น้ําหนักใบชาแหง แสดงวาการหมักมีการทําลายสาร Catechins ซึ่ง (+)-Catechins มีสูตรโครงสราง
ดังรูปที่ 1.9

OH
OH
HO

O
A

B

C

OH
OH
รูปที่ 1.9 สูตรโครงสรางของ (+)-Catechin

ตัวอยางของสารในกลุม Catechins ไดแก
OH

OH

OH

OH
HO

O

HO

O

OH
OH
(+)-catechin (C)

OH
OH

(-)-epicatechin (EC)
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OH
HO

OH

OH

O

OH

O

OH

O C
O

OH

HO

(-)-catechin gallate (CG)

OH
OH

(-)-epicatechin-3-gallate (ECG)
OH

OH
OH
HO

OH
O C
O

OH

OH

OH

O

HO

O

OH

OH OH
OH

O C
O

OH

OH

OH

OH

OH

(-)-epigallocatechin (EGC)

(-)-epigallocatechin gallate (EGCG)
OH

OH
OH
HO

O

HO

O

OH
OH

OH

OH
OH OH

O C
O

OH
OH

OH
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รูปที่ 1.10 สูตรโครงสรางของสารประกอบ Catechins (3,7)
1.2.3 ผลของชาตอสุขภาพ และประโยชนทางยา
ในเครื่องดื่มชามีสารที่มีผลตอสุขภาพ (5) ดังตอไปนี้ คือ
1. คาเฟอีน (caffeine) มีอยูในชาประมาณรอยละ 2.5 โดยน้าํ หนัก ซึ่งสารชนิดนี้ทําใหน้ํา
ชาสามารถกระตุนใหสมองสดชื่น หายงวง เนื่องจากคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุนประสาท เพิ่มการเผา
ผลาญ เพิ่มการทํางานของหัวใจและไต ฉะนั้นคาเฟอีนจึงไมเหมาะสําหรับเด็กและผูปวยโรคหัวใจ
เพราะคาเฟอีนมีคุณสมบัติในการกระตุนประสาทและบีบหัวใจ ซึ่งในการชงชา 3 นาทีแรกจะได
คาเฟอีนออกมาในปริมาณสูง โดยทั่วไปชา 1 ถวย (ประมาณ 6 ออนซ) จะมีคาเฟอีนอยู 10-50 mg
2. แรธาตุฟลูออไรด ซึ่งเปนสวนชวยในการเสริมสรางกระดูกและฟนใหแข็งแรง โดย
แนะนําใหแชถุงชาหรือใบชาไวนาน 3 นาที กอนดื่ม ชาจะสามารถยับยั้งแบคทีเรียซึ่งทําใหเกิดฟนผุ
ไดถึงรอยละ 95 จะเห็นไดวาการดื่มชาเขียวจึงนาจะมีสวนชวยในการปองกันฟนผุได
3. แทนนินหรือฝาดชา (tea tannin) ในใบชามีสารแทนนินอยูประมาณรอยละ 20-30 โดย
น้ําหนัก เปนสารที่มีรสฝาดที่ใชในบรรเทาอาการทองเสียได ดังนั้นถาตองการดื่มชาใหไดรสชาติดี
จึงไมควรทิ้งใบชาคางไว เพราะแทนนินจะละลายออกมามาก ทําใหชาเขียวมีรสขม นอกจากนี้
สารแทนนินยังชวยเพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อหัวใจและขยายผนังหลอดเลือด จึงทําใหชา
เหมาะสําหรับผูที่มีความดันโลหิตสูง ชาเขียวที่มีคุณภาพดีจะมีปริมาณกรดอะมิโนสูงแตมี แทนนิน
ต่ํา ในทางตรงขาม ชาดําและชาอูหลงที่ดีจะมีปริมาณแทนนินสูง ซึ่งตัวอยางของสารแทนนินที่พบ
ในชาที่สําคัญคือ “catechins”
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กระทรวงสาธารณสุขไดกลาวถึงประโยชนทางยาของเครื่องดืม่ ชา ดังตอไปนี้
1. ปองกันการเกิดโรคมะเร็ง โดยระบาดวิทยาไดศกึ ษาถึงความสัมพันธระหวางการบริโภค
ชากับความเสีย่ งตอการเปนโรคมะเร็งที่ลดลงโดยใชหนูทดลองบริโภคสารละลาย polyphenols แต
ละชนิดและฉีดสารกอมะเร็ง NNK ปรากฏวา EGCG สามารถลดเปอรเซ็นตการกอตัวของโรคมะเร็ง
ไดดีที่สุด
2. ลดระดับไขมันในเลือด ไดมีการทดลองใหหนูบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเปรียบ
เทียบกับหนูทดลองที่ไดอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง พรอมๆ กับไดรับ Catechins ดวย พบวา
Catechins สามารถลดปริมาณการเพิ่มขึน้ ของระดับไขมันในเลือดได และนอกจากนี้ยังพบวา ชาว
ญี่ปุนที่ดื่มชาเขียววันละ 9 ถวย สามารถลดระดับโคเลสเตอรอลไดเฉลี่ย 8 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
3. ลดระดับน้ําตาลในเลือด Catechins ในชามีประสิทธิภาพในการจํากัดการทํางานของ
เอนไซม amylase ทําใหไมสามารถดูดซึมน้ําตาลกลูโคสเขาสูรางกาย ทําใหน้ําตาลในเลือดไมสูงขึ้น
4. ชวยลดน้ําหนัก พบวาการดื่มชาเขียววันละ 2 ถวย ชวยลดการสะสมของไขมันสวน
เกินและทําใหรูสึกอิ่ม ในการทดลอง เมื่อใหหนูบริโภคอาหารปกติและเสริมดวยสารสกัดจากชา
เขียว พบวาการสะสมไขมันในหนูลดลงเมือ่ เทียบกับกลุมควบคุม
5. รักษาสุขภาพชองปาก การเกิดฟนผุเปนผลมาจากเชือ้ แบคทีเรีย Streptococcus mutans
ในชองปากจะทําปฏิกิริยากับน้ําตาลไดเปนสารกลูแคนมีลักษณะเหนียวขนเคลือบอยูท ี่ฟน ซึ่งเชื้อ
จุลินทรียจะใชกลูแคนเปนอาหาร ในระหวางกระบวนการเมตาบอลิซึม เกิดการสรางกรดซึ่งไป
ทําลายการเคลือบฟนเปนสาเหตุใหฟนผุจากการทดสอบพบวาสาร Catechins สามารถยับยั้งกระ –
บวนการผลิตกลูแคนของเชือ้ S. mutans ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงกลาวไดวาการดื่มชาหลังมื้อ
อาหารสามารถปองกันโรคฟนผุได
6. ตานออกซิเดชัน จากที่กลาวมาแลววา ชามีสารตานออกซิเดชัน ซึ่งสารนี้สามารถจับกับ
อนุมูลอิสระที่เปนสาเหตุของโรคหลายชนิด เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ซึ่งสารสกัดจากชาจึงปอง
กันอันตรายที่เกิดจากฤทธิ์ของอนุมูลอิสระในรางกายได
7. ลดอัตราการเสี่ยงจากการเปนโรคหัวใจ พบวาการดื่มชาชวยลดอัตราการเสี่ยงจากการ
เปนโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง โดยสารตานออกซิเดชัน ในชาเขียวจะชวยปองกัน ไมให
ไขมันชนิด LDL (low density lipoprotein) ซึ่งเปนไขมันชนิดที่ไมควรมีปริมาณสูงเกินไป ซึ่งจะทํา
ใหเกิดการกอตัวของกอนไขมัน สงผลใหเกิดการอุดตันของเสนเลือด
8. ชวยชะลอภาวะแกกอนวัย (Anti-aging) สามารถชะลอใหชาลงได หากสามารถตาน
อนุมูลอิสระไดโดยการบริโภคสารอาหารที่มีคุณสมบัติเปนสารตานออกซิเดชัน ในปริมาณมาก ๆ
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และสาร Catechins ในชาเขียวนัน้ ก็มีคณ
ุ สมบัติในดานเปนสารตานออกซิเดชันที่ดี โดยมีฤทธิ์มาก
กวา วิตามินอีถึง 20 เทา
9. ชวยกระตุน ใหระบบประสาทและรางกายสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่อง
จากชามีสารคาเฟอีนเปนองคประกอบ นอกจากนี้ชายังสามารถรักษาอาการเจ็บหนาอกและกลาม
เนื้อหัวใจขาดเลือดหลอเลี้ยง รักษาโรคหวัด โรคปวดหัวโดยไมมีผลขางเคียง
10. มีฤทธิ์ในการชวยลางพิษออกจากรางกาย (detoxicating potential) ชาเขียวจะชวยลด
ความเปนพิษ เนื่องจากการสูบบุหรี่ หรือไดรับสารพิษจากบุหรี่ เชน นิโคติน และน้ํามันทาร (tar oil)
ซึ่งเปนสารกอมะเร็งได
1.3 วิธีการตรวจสอบความสามารถในการเปนตัวตานออกซิเดชัน และการวิเคราะหปริมาณ
สารประกอบฟนอล
1.3.1 เทคนิค Cyclic voltammetry (CV) (8)
Cyclic voltammetry (CV) เปนเทคนิคทางเคมีไฟฟาที่นิยมใชกันอยางกวางขวางโดย
อาศัยปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟาเขามาเกี่ยวของ มีการใหศักยไฟฟาแกขั้วทํางานเปนแบบรูปสามเหลี่ยม
ดังรูปที่ 1.11 ในสารละลายที่ไมมีการคนกวนระบบที่ถูกกระตุนโดยศักยไฟฟารูปสามเหลี่ยมมี
ลักษณะคลาย Linear sweep voltammetry (LSV) ขณะที่กวาดศักยไฟฟาไปนั้น แต LSV เปนเพียง
แคครึ่งรอบของ CV ศักยไฟฟารูปสามเหลี่ยมนี้สามารถใหวนไดไมจํากัดรอบหรือใหเพียงรอบ
เดียวขึ้นกับขอมูลที่ตองการตรวจสอบ

รูปที่ 1.11 แผนภาพสัญญาณกระตุน ใน Cyclic voltammetry
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Cyclic voltammogram เปนการพลอตระหวางกระแสที่เกิดขึ้นกับศักยไฟฟาที่ใหการ
ตอบสนองที่อยูในรูปกระแสของการสแกนไปขางหนามีลักษณะคลายคลื่นใน LSV

รูปที่ 1.12 ตัวอยางลักษณะ Cyclic voltammogram ของปฏิกิริยาที่ขั้วแบบผันกลับได
พารามิเตอรที่สําคัญของการกระตุน แบบรอบและโวลแทมโมแกรมแบบรอบ ไดแก ศักยไฟฟาเริ่มตน (initial potential, Einitial) ทิศทางการกวาดเริ่มตน (initial sweep direction, -/+)
ศักยไฟฟาสูงสุด (maximum potential, Emax) ศักยไฟฟาต่ําสุด (minimum potential, Emin) ศักยไฟฟา
สุดทาย (final potential, Efinal) อัตราการสแกน (scan rate, v) ศักยไฟฟาที่ยอดคาโทดิก (cathodic
peak potential, Epc) ศักยไฟฟาที่ยอดอาโนดิก (anodic peak p;kfotential, Epa) กระแสที่ยอดคาโท
ดิก (cathodic peak current , ipc) และกระแสที่ยอดอาโนดิก (anodic peak current , ipa)
กลไกของปฏิกิริยาที่ขั้วไฟฟา และตัวแปรตางๆ ในการทดลองจะเปนตัวกําหนดลักษณะ
ของ Cyclic voltammogram ตัวแปรที่สําคัญในการทดลอง
- Initial potential, Ei
- Initial sweep direction
- Sweep rate, v = dE/dt ( v = scan rate)
- Switching potential, Eλ
- Final potential, Ef
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ความสัมพันธของศักยไฟฟากับ sweep rate, v :
ที่ 0 < t < λ
E = Ei - vt

------------ (1.5)

------------ (1.6)
t≥λ
E = Ei - 2vt + vt
เมื่อ λ คือ เวลาที่เปลี่ยน E จาก forward scan ไปเปน reverse scan
กระแสไฟฟาทีเ่ กิดขึ้น ประกอบไปดวย
I = If + Ic
------------ (1.7)
= If + ACd (dE/dt)
I = If + ACd v
เมื่อ If คือ faradaic current α v

------------ (1.8)

1/2

Ic คือ charging current α v
ที่ scan rate (v) สูงจะทําให charging current ( Ic ) สูงตามไปดวย
สําหรับปฏิกิริยาแบบผันกลับได O + ne-

R ที่เกิดขึ้นบน planar electrode และ

กระแสไฟฟาถูกควบคุมดวยการแพร ( e- - transfer ปฏิกิริยาเกิดไดเร็วมาก ) กระแสไฟฟาของ
ปฏิกิริยาที่เกิดจากการใหศักยไฟฟาไปทางดานลบ (cathodic sweep) กับเทอมตางๆ จะมีคาเปน

i = nFAC0 (π D0σ)1/2 λ (σt)

------------ (1.9)

เมื่อ A คือ พื้นที่ผิวขั้ว
C0 คือ ความเขมขนตัง้ ตนของ Oxidized form
D0 คือ diffusion coefficient ของ Oxidized form
σ = (nF/RT) v
σt

= (nF/RT) v.t = nF/RT (Ei - E)

จากสมการที่ 1.9
i / nFAC0(D0σ)1/2 = π1/2 λ (σt)
= Current function

------------ (1.10)
------------ (1.11)
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กระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นถูกควบคุมโดยการแพร
Randles-Sevcik (37)
ip = (2.69x105) n3/2 AD01/2 C0v1/2

ซึ่งมีความสัมพันธ

ตามสมการของ

------------ (1.12)

เมื่อ n = the number of moles of electrons transferred in the reaction.
A = the area of the electrode (cm2)
C0 = the analyte concentration (mole/cm3)
D0 = the diffusion coefficient (cm2 s -1)
v = scan rate (Vs-1 )
ลักษณะของ CV ที่แสดงวาเกิดปฏิกิริยาแบบผันกลับได
1.
2.
3.
4.

Ip α v1/2
Ep ไมขึ้นกับ scan rate
| Ep- Ep/2 | = 56.6/n mV ที่ 25 °C
∆Ep = Epa – Epc = 57/n mV ที่ 25 °C ; ( เมื่อ Eλ << Epc หรือ Eλ >> Epa)

กลไกการเกิดปฏิกริ ิยาทั่วไปของสารประกอบฟนอลิกจะเปนไปตามสมการที่ 1.5
R
O + 2H+ + 2e- --------------- (1.13)
เมื่อ R คือ reductant (antioxidant)
O คือ product of antioxidant, itself an antioxidant
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เทคนิค Cyclic voltammetry (CV) เปนเทคนิคที่สามารถใชวิเคราะหความสามารถในการ
ตานออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลในสารตัวอยาง โดยอาศัยการเกิดปฏิกิรยิ ารีดอกซที่ผิวขั้ว
ไฟฟาเฉื่อย โดยสามารถใชวิเคราะหไดในสิ่งมีชีวิต สารสกัดจากพืช และเครื่องดื่มชนิดตางๆ (3435, 23-26) ดังจะกลาวถึงในหัวขอ 1.4.1 Cyclic voltammogram ไดจากการกวาดศักยไฟฟาของขั้ว
ใชงานเปนฟงกชันเทียบกับเวลา กวาดศักยไฟฟาไปทัง้ ทางดานบวกและลบ คาศักยไฟฟาทีไ่ ดจาก
Oxidation peak จะเปนลักษณะเฉพาะของสารประกอบฟนอล โดยสารประกอบฟนอลที่มีคาศักยไฟฟาออกซิเดชันต่ํา จะเปนสารตานออกซิเดชันที่ดหี รือเปนตัวรีดวิ ซทดี่ ี (reducing agent) แมวา
การเกิดปฏิกิรยิ ารีดอกซของสารที่เปน electroactive จะแปรตามผิวหนาขั้วทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป แต
ตําแหนงศักยไฟฟาออกซิเดชันที่เกิดบนผิวขั้วไฟฟาจะเปนตัวชีว้ ัดที่ดีถงึ ความแรงของการเปนสาร
ตานออกซิเดชัน
1.3.2 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH
assay) (10-16)
DPPH assay เปนวิธีการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชัน ซึ่งใช reagent คือ
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (รูปที่ 1.13) เปน stable radical ในตัวทําละลาย methanol ซึ่ง
สารละลายนี้มีสีมวง ซึ่งดูดกลืนแสงไดดีทคี่ วามยาวคลื่น 517 nm

N
N
O2N

NO2

NO2

รูปที่ 1.13 สูตรโครงสรางของ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH radical )
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โดย DPPH● จะเกิดปฏิกิริยากับ antioxidant (AH) หรือกับ radical species (R●) ไดดังสมการที่
(1.14) และ (1.15)
DPPH● + AH

DPPH-H + A● -------------(1.14)

DPPH● + R●

DPPH-R

-------------(1.15)

รูปที่ 1.14 กลไกการเกิดปฏิกิริยาของ DPPH● กับ สาร antioxidant (RO-H)
ถาตัวอยางมีความสามารถในการตานออกซิเดชันไดสูง ความเขมของสารละลายสีมวง
ก็จะลดลง ซึง่ จะรายงานผลการทดลองเปนคา 50% effective concentration (EC50) ซึ่งหมายถึง
ปริมาณสารตานออกซิเดชันที่ทําใหความเขมขนของ DPPH● เหลืออยู 50% (10)
การศึกษาความสามารถในการตานออกซิเดชัน ในสารตัวอยางนิยมรายงานเปนคา EC50 ทํา
โดยสรางกราฟความสัมพันธระหวาง % Remaining DPPH● กับความเขมขนของสารมาตรฐาน/
ตัวอยาง เพื่อหาคา EC50 โดยคํานวณ %Remaining DPPH● ตามสมการที่ (1.16)
⎛ Abs sample
⎝ Abs control

% Remaining DPPH ● = ⎜⎜

⎞
⎟⎟ × 100
⎠

---------(1.16)

และนอกจากนี้แลวก็ยังมีการรายงานในรูปของคา IC50 ดวย ซึ่งทําโดยการสรางกราฟ
ความสัมพันธระหวาง % Inhibition DPPH ● กับความเขมขนของสารตัวอยาง เพือ่ หาคา IC50 โดย
คํานวณ % Inhibition DPPH● ตามสมการที่ (1.17)
⎛ Abs control - Abs sample ⎞
⎟⎟ × 100
Abs control
⎝
⎠

% Inhibition DPPH ● = ⎜⎜

---------(1.17)

DPPH assay เปนวิธีที่มีขอดีคือ เปนวิธีที่สะดวก รวดเร็ว งายตอการวิเคราะห ใหความถูกตอง และ
มี reproducibility สูง แตมีขอเสียคือ ไมสามารถใชวิธีนี้วิเคราะห antioxidant activity ของเลือดได
เพราะตองวัดในปฏิกิริยาที่เปน alcohol ซึ่งทําใหโปรตีนตกตะกอนได
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1.3.3 2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) cation radical scavenging assay : (ABTS assay) (10-11,14-19)
ABTS assay เปนวิธีการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชัน (antioxidant
capacity) ซึ่งใช reagent คือ 2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium
salt (รูปที่ 1.15) เปน stable radical ใน aqueous solution สารละลายนี้มีสีเขียว ดูดกลืนแสงไดดีที่
ความยาวคลื่น 734 nm

H4N O3S

S
N

S
SO3 NH4

N

N
CH2CH3

N
H3CH2C

รูปที่ 1.15 สูตรโครงสรางของ 2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
diammonium salt
การทําใหเกิด ABTS cation radical ทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. ใช enzyme reaction คือ ใชเอนไซมเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันใหเกิด ABTS cation
radical เชน peroxidase, myoglobin เปนตน
2. ใช chemical reaction โดยใชสารเคมี เชน manganese dioxide, potassium persulfate,
2,2’-azo-bis-(2-amidinopropane)(ABAP) เปนตน
OH●+ ABTS

ABTS●+ + H2O -------------(1.18)

antioxidant (AH) จะทําปฏิกิริยากับ ABTS●+ ดังนี้
ABTS●+ + AH

ABTS + A● -------------(1.19)
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ถาตัวอยางมีความสามารถในการตานออกซิเดชันไดสูง ก็จะทําใหปริมาณของอนุมูลอิสระ
ลดลง มีผลใหความเขมของสารละลายสีเขียวลดลงดวย โดยจะรายงานผลการทดลองเปนคา 50%
effective concentration (EC50) ซึ่งหมายถึง ปริมาณสารตานออกซิเดชันที่ทําใหความเขมขนของ
ABTS●+ เหลืออยู 50% (8) หรือรายงานผลเปน 50% inhibition concentration (IC50) ซึ่งหมายถึง
ปริมาณสารตานออกซิเดชันที่ทําใหความเขมขนของ ABTS●+ ลดลง 50% (13)
การศึกษาความสามารถในการตานออกซิเดชัน ในสารตัวอยางนิยมรายงานเปนคา EC50 ทํา
โดยสรางกราฟความสัมพันธระหวาง % Remaining ABTS+● ที่คํานวณตามสมการที่ (1.20) กับ
ความเขมขนของสารมาตรฐาน/ ตัวอยาง เพื่อหาคา EC50
⎛ Abs sample
⎝ Abs control

% Remaining ABTS+● = ⎜⎜

⎞
⎟⎟ × 100
⎠

---------(1.20)

และนอกจากนี้แลวก็ยังมีการรายงานในรูปของคา IC50 ดวย ซึ่งทําโดยการสรางกราฟ
ความสัมพันธระหวาง % Inhibition ABTS+● ที่คํานวณตามสมการที่ (1.21) กับความเขมขนของ
สารตัวอยาง (แกนx) เพื่อหาคา IC50
⎛ Abs control - Abs sample ⎞
⎟⎟ × 100
Abs
control
⎠
⎝

% Inhibition ABTS+● = ⎜⎜

---------(1.21)

1.3.4 Ferric reducing antioxidant power (FRAP assay) (20-21)
FRAP assay เปนอีกวิธีหนึ่งทีใ่ ชในการตรวจสอบความสามารถในการตานออกซิเดชัน โดย
อาศัยปฏิกิริยารีดอกซ และติดตามการเปลีย่ นแปลงสีของสารประกอบเชิงซอน คือ เมื่อสารประกอบ
เชิงซอน ferric tripyridyltriazine (Fe3+-TPTZ) ไดรับอิเล็กตรอนจากสารตานออกซิเดชัน แลวจะ
เปลี่ยนไปอยูในรูปสารประกอบเชิงซอน ferrous tripyridyltriazine (Fe2+-TPTZ) ที่มีสีมวงน้ําเงิน ดัง
สมการ
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รูปที่ 1.16 ปฏิกิริยาของ FRAP assay (15)
วิธี FRAP สามารถติดตามปฎิกิริยาที่เกิดขึน้ โดยวัดคา absorbance ที่ 595 nm จากนัน้ ศึกษา
ความสามารถในการตานออกซิเดชันในสารตัวอยาง โดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Ferrous
sulfate แลวรายงานเปนคา FRAP value
ขอดีของวิธีนกี้ ็คือ เสียคาใชจายนอย สะดวก รวดเร็ว มีขั้นตอนในการทดลองไมยุงยาก
ซับซอนและมี reproducibility ดี
1.3.5 Folin – Denis method (29-30)
วิธี Folin – Denis เปนวิธีที่นยิ มใชในการวิเคราะหปริมาณ Total phenolics ในพืชผัก
ผลไม และเครื่องดื่มตางๆ เชนเดียวกับวิธี Folin – Ciocalteu method แตมีความแตกตางกันของ
reagent
ที่ใชบางตัวโดยทั้งสองวิธีนี้จะอาศัยปฏิกิริยารีดอกซในการทําใหเกิดปฏิกิริยาเนื่องจาก
molybdotungstate ion เหมือนกันโดย reagent ของ Folin – Denis method ประกอบดวย sodium
tungstate + phosphomolybdic acid + orthophosphoric acid และ sodium bicarbonate สวน Folin –
Ciocalteu reagent ประกอบดวย sodium tungstate + sodium molybdate + phosphoric acid และ
sodium carbonate ติดตามการเปลี่ยนแปลงสีจากปฏิกิริยาของไอออน Mo(VI) ซึ่งมีสีเหลือง เมื่อ
ไดรับอิเล็กตรอนจากสารตานออกซิเดชัน แลวจะเปลีย่ นไปอยูในรูปของ Mo(V) ซึ่งมีสีน้ําเงิน
เชนเดียวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ คือ (16)
Na2WO4/Na2MoO4
Mo(VI) (yellow) + e-

(phenol-MoW11O40)-4
Mo(V) (blue)

------------(1.23)
------------(1.24)
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วิธี Folin – Denis สามารถติดตามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยวัดคา absorbance ที่ 750 nm การวิเคราะห
ปริมาณ Total phenolics ในสารตัวอยางจะใชการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน (+)-Catechin ขอดี
ของวิธีนี้ก็คือ สะดวก งาย รวดเร็ว และมีความแมนยํา
1.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันและการวิเคราะห
ปริมาณของสารประกอบฟนอล
1.4.1 เทคนิค Cyclic voltammetry (CV)
- ค.ศ. 2001 Kilmartin และคณะ [23] ไดจดั ลําดับความสามารถในการรีดิวซ (reducing
strength) ของสารประกอบฟนอลโดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาที่ผันกลับไดบนขั้ว glassy carbon
(GCE) เมื่อใชเทคนิค cyclic voltammetry สารประกอบฟนอลที่มหี มู ortho-diphenol จะเกิด
anodic peak แรกที่ตําแหนงศักยไฟฟาประมาณ 400 mV vs Ag/AgCl ผูวิจัยไดใชสารละลายไวนที่
ประกอบดวย 12% ethanol, 0.033 M tartaric acid pH 3.6 เปนแบบจําลองใหความสัมพันธของ
peak current กับความเขมขนของไวนเปนเสนตรงที่ความเขมขนต่ํากวา 0.01 mM เมื่อใชวิธีนกี้ ับ
ตัวอยางไวนขาวที่เจือจาง 10 เทา และไวนแดงที่เจือจาง 400 เทา จะให anodic peak แรกที่มี
คากระแสอยูใ นชวง 1.5 ถึง 2.2 µA และปริมาณประจุไฟฟาอยูในชวง 1.9 ถึง 3.4 µC สําหรับ
ศักยไฟฟาในชวง 500 mV พีคอื่นๆ ที่ปรากฏใน cyclic voltammogram จะขึน้ อยูกับชนิดของ
สารประกอบฟนอลที่อยูในตัวอยาง ผูวจิ ัยใชวิธีนี้ในการประเมินคุณภาพของตัวอยางไวนขาวและ
ไวนแดง
- ค.ศ. 2001 Yang และคณะ [35] ไดทําการศึกษาโดยการวัดคาศักยไฟฟาออกซิเดชันของ
Catechins โดยการใช flow-through column electrolysis โดยที่คาศักยไฟฟาออกซิเดชันของ
Catechins ที่ไดจะขึ้นอยูกับโครงสรางและหาคาความสามารถในการตานออกซิเดชันของ Catechins
ในการรีดวิ ส NADPH - dependent lipid peroxidation ในไมโครโซมของตับหนูได โดยที่ Catechins
ทําให inhibition of lipid peroxidation ลดลง 50% (IC50) ที่ความเขมขนระหวาง 10 - 51 µM ใน
การศึกษาพบวา galloylated catechins จะมีความสามารถในการตานออกซิเดชันที่ดีกวาพวก
nongalloylated catechins ความสัมพันธในการหาปริมาณไดมาจากการหาความสามารถในการ
ตานออกซิเดชันของ Catechins คือ log IC50 (µM) = 1.56 + 2.49E1/2 (V) – 0.29 log P ( r = 0.907)
เมื่อ IC50 คือ ความเขมขนของ lipid peroxidation ที่ลดลง 50%, E1/2 = คือศักยไฟฟาที่ครึ่งปฏิกิริยา
ระหวางออกซิเดชันกับรีดกั ชัน และ P คือ octanol/water partition coefficient ซึ่งความสัมพันธนี้
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จะบอกถึงลักษณะเฉพาะทีส่ ําคัญ 2 ประการของ Catechins ในการตานออกซิเดชันคือ การเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันไดงายและ สมบัติ lipophilicity
Cyclic voltammograms และ Hydrodynamic voltammograms ของชนิดของ Catechins
จากการศึกษาของ Yang et al . (35) แสดงในรูปที่ 1.17 และ 1.18

รูปที่ 1.17 Cyclic voltammograms ของ Catechins ในเมทานอล : 0.1 M phosphate buffer pH 7.5
(1:1, v/v) โดยใช carbon disk electrode เปนขั้วไฟฟาใชงาน Ag/AgCl เปนขั้วไฟฟาอางอิง และ
Pt wire เปนขั้วไฟฟาชวย scan rate 100 mV/s โดยที่ A = (-)-EGCG (0.48 mM); B = (-)-GC (0.56
mM); C = (-)-C (0.52 mM); D = (-)-ECG (0.62 mM) (35)
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รูปที่ 1.18 Hydrodynamic voltammograms ของ Catechins ในเมทานอล : 0.1 M phosphate buffer
pH 7.5 (1:1, v/v) โดยใช Flow – through column electrolysis โดยที่ A = (-)-EGCG (0.14 mM);
B = (-)-GC (0.31 mM); C = (-)-C (0.18 mM); D = (-)-ECG (0.11 mM) (35)
จากรูปที่ 1.17 และ 1.18 Yang et al . (35) พบวา oxidation peaks (Ia-IIIa) ใน Cyclic
voltammograms จะมีความสัมพันธกับ oxidation waves (Ia-IIIa) ใน Hydrodynamic
voltammograms แตการแยกของ peak จาก Cyclic voltammograms จะไมคอยชัดเจนจึงทําใหใน
การหาคา E1/2 ของแตละ peak จะคอนขางยาก แตจาก Hydrodynamic voltammograms จะเห็น
oxidation waves คอนขางชัดเจนกวา ดังนั้น oxidation waves ของชนิดของ Catechins ที่แตกตาง
กันสามารถจัดไดเปน Ia , IIa และ IIIa โดยที่ Ia (Ep ที่ประมาณ 0.000 V) จะมีความสัมพันธกบั
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของหมูแทนที่ 3’,4’,5’- trihydroxyl บนวง B สําหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันนี้
จะไมพบสําหรับสาร Catechins ที่ไมมีหมูแทนที่ ortho-trihydroxyl บนวง B และที่ IIa (Ep ที่
ประมาณ 0.200 V) จะเปน reversible หรือ quasi-reversible จากปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของหมูแทนที่
3’,4’- dihydroxyl บนวง B และ/หรือปฏิกิริยาออกซิเดชันของ galloyl moiety ที่ตําแหนง C-3
และปฏิกิริยาออกซิเดชันสุดทาย (IIIa) มาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของหมูแทนที่ 5,7 - dihydroxyl
บนวง A
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- ค.ศ. 2003 Kilmartin และHsu [24] ไดใชเทคนิค cyclic voltammetry บนขั้ว GCE
เพื่อการวิเคราะหสารประกอบฟนอลที่อยูในชาเขียว ชาอูห ลง ชาดําและกาแฟสําเร็จรูป โดยเปรียบ
เทียบกับ cyclic voltammogram ของสารมาตรฐานฟนอล พบวาสารมาตรฐานที่มหี มู pyrogallol
(gallocatechins) จะเปนตัวรีดิวซที่ดีที่สุด โดยใหพีคที่ 90- 120 mV สวนพวกที่มีหมู catechol หรือ
หมู gallate จะใหพีคที่ 180- 220 mV ตัวอยางชาเขียวและชาอูหลงจะมีสญ
ั ญาณจาก epigallocatechin
gallate ที่เดน และการวิเคราะหปริมาณใหผลตรงกับวิธี HPLC เมื่อใช reverse-phase C18 เปน
คอลัมนและใช diode array เปน detector ตัวอยางชาดําจะใหผลเหมือนกับสารสกัด theaflavin และ
ตัวอยางกาแฟเหมือน 5-O-caffeoylquinic acid โดยทั้งสองจะใหพีคที่ประมาณ 230 mV ระดับของ
สารประกอบฟนอลจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของน้ําชาชงตั้งแต 20 ถึง 100 °C ขณะทีก่ ารชงซ้ําจะ
ใหระดับของสารประกอบฟนอลที่ต่ํากวา สวนการเติมนมพรองและไมพรองไขมันลงในชาจะให
สัญญาณที่ต่ํากวาการเติมนมลงในกาแฟ
- ค.ศ. 2004 Janeiro และ Oliveira Brett [25] ไดศึกษากลไกการเกิดปฏิกริ ิยาออกซิเดชัน
ของสาร (+)-Catechin โดยการใชเทคนิค cyclic voltammetry, differential pulse voltammetry และ
square wave voltammetry ในสภาวะตางๆ กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดขึ้นเปนลําดับ
จากสวนโมเลกุล catechol และ resorcinol และขึ้นกับคา pH ของตัวกลางดวย การเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันของ catechol 3’,4’- dihydroxyl electron-donating groups จะเกิดขึ้นเปนอันดับแรกที่
คาศักยไฟฟาต่าํ มาก และเปนแบบผันกลับได โดยทีห่ มู hydroxyl ของ resorcinol จะเกิด
ออกซิเดชันทีหลังและเปนแบบผันกลับไมได (+)-Catechin เกิดการดูดซับไดอยางแข็งแรงบน
ผิวหนาของขั้วใชงานและผลผลิตจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเปนสาร electroinactive และบล็อกผิว
หนาขั้วไฟฟา โดย Janeiro และ Oliveira Brett ไดศึกษาปฏิกิริยาของ (+)-Catechin บนขั้วไฟฟาใช
งาน glassy carbon mini-electrode ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 mm มี Ag/AgCl เปนขั้วไฟฟา
อางอิง และ Pt wire เปนขั้วไฟฟาชวย ใชสารละลาย phosphate buffer เปน medium และเสนอ
กลไกการเกิด ปฏิกิรยิ าดังรูปที่ 1.19
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รูปที่ 1.19 กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ Catechin
- ค.ศ. 2004 Sousa และคณะ [26] ไดใชเทคนิค cyclic voltammetry (CV) ในการวิเคราะห
ความสามารถในการตานออกซิเดชันของกรด caffeic, chlorogenic, sinapic, ferulic และ p-coumaric
ในน้ําสมโดยใช acetate buffer pH 5.6 เปน supporting electrolyte และใชขั้ว GCE และ modified
GCE เปนขั้วใชงาน และทํา electrode pretreatment โดยกวาดศักยไฟฟา ในชวง -1.3 ถึง +1.6 V
ที่ scan rate 50 mV s-1 ในสารละลาย 0.10M NaHCO3 ความจําเพาะเจาะจง (selectivity) ในการ
วิเคราะหเพื่อแยกกรด caffeic และ chlorogenic ไดจากการทํา electrodeposition บน modified GCE
หลังจากทํา electrode pretreatment แลวโดยกวาดศักยไฟฟาในชวง +0.1 V ถึง +0.8 V ที่ scan
rate 50 mVs-1 บันทึก cyclic voltammogram 7 รอบจนได curve คงที่ พบวาไมมกี ารรบกวนจาก
ascorbic acid และจากผลการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารประกอบกรดฟ
นอล มีลําดับความ สามารถในการตานออกซิเดชันดังนี้ caffeic acid (Ea = +0.31 V) > chlorogenic
acid (Ea = +0.38 V) > sinapic acid (Ea = +0.45 V) > ferulic acid (+0.53 V) > p-coumaric acid (Ea
= +0.73 V) ซึ่งผลการศึกษาตรงกับการใชวิธี DPPH คือ สารประกอบที่มีสวนโมเลกุลเปน cathecol
คือ caffeic acid และ chlorogenic acid จะแสดงความสามารถในการเปนสารตานอนุมูลอิสระแรง
ที่สุด โดย calibration graph จากเทคนิค CV จะเปนเสนตรงในชวงความเขมขน 1×10 –4 ถึง 1×10 3
mol L–1
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- ค.ศ. 2005 Blasco และคณะ [30] ไดเสนอวิธีการ screen ตัวอยางขึ้นใหมโดยอาศัยเทคนิค
ทางเคมีไฟฟาในการวิเคราะหปริมาณ total polyphenolics ในตัวอยางอาหาร โดยวิธีการนี้จะอาศัย
พื้นฐานจากการวิเคราะหโดยใชเทคนิค flow injection analysis รวมกับเทคนิคทางเคมีไฟฟาโดยใช
GCE เปนขั้วไฟฟาใชงาน ใชกับกลุมตัวอยางที่เปนอาหาร และนําผลมาเปรียบเทียบกับวิธีการทาง
spectrophotometric ผูวิจัยใหคําจํากัดความของ Electrochemical Index วาคือ ปริมาณของ total
polyphenolic ที่ไดจากเทคนิคทางเคมีไฟฟา โดยวิธกี ารทางเคมีไฟฟาที่เสนอขึน้ ใหมนี้จะเปนอีก
หนึ่งทางเลือกจากวิธีดั้งเดิมในการ screen ตัวอยางเพื่อหาปริมาณของสารตานออกซิเดชันที่อยูใ น
ตัวอยางได
1.4.2 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH
assay)
- ค.ศ. 2000 Hotta และคณะ [27] ไดทําการศึกษา radical scavenging activities ของ
สารตานออกซิเดชันที่มีอยูใ นธรรมชาติ 34 ชนิด เทียบกับการตรวจสอบในดานเคมีไฟฟาของสาร
เหลานี้โดยใชตําแหนงคาศักยไฟฟาของการเกิดออกซิเดชันเปรียบเทียบกับคา EC50 ที่ไดจากวิธี
DPPH พบวาความสัมพันธของสองคาจากสองวิธีไมคอยจะสูงนัก (คา correlation coefficient, r =
0.73) เมื่อใชวิธี continuous flow - column electrolysis flow rate 0.05 ml min-1 วิเคราะหจํานวน
ของอิเล็กตรอน n ที่ไดจากการเกิดปฏิกริ ิยาออกซิเดชันของสารตานออกซิเดชันพบวาใหความสัมพันธกับคา EC50 ที่ดี (1/EC50= 1.67n+0.50, คา r = 0.94 ) คา n ของสารประกอบฟนอลสวนใหญ
จะเพิ่มขึน้ ตาม flow rate ที่ลดลง ในขณะที่พวกที่ไมใชสารประกอบฟนอล (nonpolyphenols) จะ
ไมคอยเปลี่ยนแปลง แสดงถึง การมีปฏิกิริยาเคมีที่ชากวา (เชน ปฏิกิริยาโพลีเมอรไรเซชัน) ตาม
หลังปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ขวั้ ไฟฟา
- ค.ศ. 2005 Atoui และคณะ [12] ไดทําการศึกษาตัวอยางน้าํ ชาชงและน้ําสมุนไพรชงเพือ่
วิเคราะหปริมาณและความสามารถในการตานออกซิเดชันในสารประกอบฟนอลและ
phenolic
profile ใชวิธี Folin-Ciocalteu วิเคราะหปริมาณของ total phenolics ใน ethyl acetate extract ของ
น้ําสมุนไพรชง และใชวิธี DPPH กับวิธี Chemiluminescence สําหรับวิเคราะหความสามารถใน
การตานออกซิเดชันโดยใช trolox และ quercetin เปนสารมาตรฐาน และใชวิธี LC-DAD-MS ใน
mode positive electrospray ionization (ESI+) ตรวจวัด phenolic profiles ในน้ําชาสมุนไพรชงซึ่ง
จะมี flavonoids ที่แตกตางกันประมาณ 60 ชนิด สารประกอบกรดฟนอล และอนุพันธของมันก็
จะสามารถถูกตรวจวัดได ในวิธี Folin-Ciocalteu พบปริมาณตั้งแตชว งความเขมขน 88.1 ± 0.42

31

mg/Greek mountain tea ถึง 1216 ± 32.0 mg (Chinese green tea) GAE (Gallic acid
equivalents)/cup สวนวิธี DPPH รายงานผลเปนคา EC50 โดยคา EC50 ของน้ําชาสมุนไพรชง 0.151
± 0.002 mg extract/mg DPPH (0.38 quercetin equivalents และ 0.57 trolox equivalents) จาก
ตัวอยาง Chinese green tea คา EC50 เปน 0.77 ± 0.012 mg extract/mg DPPH (0.08 quercetin
equivalents และ 0.13 trolox equivalents)จาก Greek mountain tea สวนวิธี Chemiluminescence
รายงานผลเปนคา IC50 โดยตัวอยาง Chinese green tea คา IC50 เปน 0.17 ± 3.4× 10-3 µg extract/ml
ของสารละลายสุดทายที่อยูใน cell (1.89 quercetin และ 5.89 trolox equivalents) และตัวอยาง
Greek mountain tea คา IC50 อยูในชวง 1.10 ± 1.86× 10-2 g extract / ml ของสารละลายสุดทายที่อยู
ใน cell (0.29 quercetin และ 0.90 trolox equivalents )
1.4.3 2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) cation radical scavenging assay (ABTS assay)
- ค.ศ. 2004 Arts และคณะ [18] ไดใชวิธี trolox equivalent antioxidant capacity
(TEAC) ซึ่งเปนวิธีที่นยิ มมากวิธีหนึ่งในการตรวจวัดความสามารถของสารประกอบในการกําจัด
ABTS radical (ABTS●) จากการศึกษาพบวาหากปฏิกิริยาที่เกิดระหวางสารตานออกซิเดชัน
สวนมาก กับ ABTS● เกิดไดไมสมบูรณภายในชวงเวลาที่วัดจะทําใหประเมินคา TEAC ไดต่ํากวา
ที่ปนจริง โดยในการศึกษานี้ใชความเขมขนที่แตกตางกันของ ABTS● และความเขมขนของสาร
ตานออกซิเดชันที่ถูกกําหนดแนนอน โดยความเขมขนของ ABTS● จะลดลงในเวลา 6 นาที จากนั้น
plot กราฟระหวางคาความเขมขนของ ABTS● เริ่มตน กับคาความเขมขนของ ABTS● ที่ลดลง ใน
6 นาที โดยใชสมการ exponential fit curve และทํา extrapolation ไปยัง infinite excess ABTS●
ซึ่งจะใหคาความเขมขนของ ABTS● ที่สูงสุดที่ถูกกําจัดโดยสารตานออกซิเดชันที่ความเขมขน
นั้นๆ ซึ่งวิธีการนี้สามารถนํามาใชในการวิเคราะหหาคา TEAC ของสารตานออกซิเดชันที่ถูกตอง
ได เชน การหาความสามารถของสารตานออกซิเดชันทั้งหมดที่มีอยูใ นตัวอยางได
- ค.ศ. 2005 Lo และคณะ [10] ไดศึกษาความสามารถในการตานออกซิเดชันของสาร
สกัดดวยเมทานอลและ fraction ตางๆ จากเห็ดชื่อ Agrocybe aegerita หลังทําการแยกดวย liquidliquid partition โดยใชวิธี ABTS และวิธีการยับยั้ง lipid peroxidation ของสมองหนูพบวา ethyl
acetate (EA) fraction จะแสดงคา potent antioxidant activity ไดสูงใน 2 วิธี เมื่อทําการแยกตอโดย
ใชคอลัมน Sephadex LH-20 ใน 4 subfractions (EA1-EA4), EA3 ซึ่งจะบอกคาความสามารถในการ
ตานออกซิเดชันที่สูงที่สุดได และ วิธี 1,1 – diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical จะใหผลที่
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คลายคลึงกันกับการยับยั้งของมนุษยในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไปเปน caffeic acid (LDL) โดย
คา significant correlation ไดจากกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณสารประกอบฟนอลทั้งหมด
และความสามารถในการตานออก- ซิเดชัน (p<0.01) ใน EA fraction และ subfractions
1.4.4 Ferric reducing antioxidant power (FRAP assay)
- ค.ศ. 1999 Benzie และคณะ [20] ไดทําการศึกษาความสามารถในการตานออกซิเดชัน
ในหลอดทดลองโดยวิธี FRAP ในตัวอยางชา (Camellia sinensis ) ที่แตกตางกัน จากตัวอยางน้ําชา
ชงเตรียมขึ้นใหมๆ 25 ชนิด ใหคาความสามารถในการตานออกซิเดชันตางกัน และคา
ความสามารถในการตานออกซิเดชันที่ไดนั้นจะมีความสัมพันธกันกับปริมาณสารประกอบฟนอล
ทั้งหมดที่มีอยูใ นสารตัวอยาง (r = 0.956) โดยรายงานผลเปน antioxidant power ในหนวย µmol
ของ antioxidant power/g ของตัวอยางน้าํ ชาชง คา antioxidant power ที่ไดอยูในชวง 132-654
µmol/ g สําหรับชาดํา (fermented teas), 233-532 µmol/g สําหรับชาอูหลง (semifermented teas),
272-1144 µmol/ g สําหรับชาเขียว (nonfermented) teas โดยความเขมขน 1-2% สามารถให
ปริมาณ antioxidant เทียบเทากับ 150 mg / pure ascorbic acid (vitamin C)
- ค.ศ. 2000 Pulido และคณะ [21] ไดศึกษาความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี
FRAP ซึ่งปรับปรุงขึ้นใหมเพือ่ สามารถติดตามปฏิกิริยาไดในเวลา 30 นาทีสารมาตรฐาน Fe(II) และ
ถูกละลายในตัวทําละลายชนิดเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบโดยสารโพลีฟนอล ไดแก flavonoids
(quercetin, rutin และ catechin), resveratrol, tannic acid และกรดฟนอล (gallic, caffeic และ
ferulic) มีการใชสาร carotenoids (β - carotene และ zeaxanthine) , ascorbic acid, trolox และ
BHA พื่อการเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของสารตานออกซิเดชันโดยใชเทอม Equivalent
concentration 1 (EC1) คือ ความเขมขนของสารตานออกซิเดชันที่มีความสามารถในการรีดิวซ
(reducing power) ไดเทากับ Fe(II) 1 mM โดยในสารประกอบโพลีฟนอลที่มีคา EC1 ต่ํากวาจะมี
ความสามารถในการเปนตัวรีดิวซที่ดีกวา ascorbic acid และ trolox สวน tannin acid และ
quercetin พบวามีคาความสามารถในการตานออกซิเดชันที่สูงที่สุดตามมาดวย gallic acid และ
caffeic acid ตามลําดับ สวน resveratrol จะมีคาความสามารถในการเปนตัวรีดวิ ซที่ต่ําที่สุด และ
carotenoids ไมมีความสามารถในการเปนตัวรีดวิ ซ ในวิธีนี้ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
เปนตานออกซิเดชันของสารประกอบโพลีฟนอลดูเหมือนวาจะขึ้นอยูก ับปริมาณของ hydroxylation
และ conjugation
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- ค.ศ. 2005 Friruzi และคณะ [28] ไดใชวิธี FRAP ที่ดัดแปลงขึ้นใหมใหใชไดกับ 96well microplates (ใชไดกับตัวอยางจํานวนมาก) กับสาร flavonoids ที่มีโครงสรางแตกตางกัน 18
ชนิดและเปรียบเทียบกับวิธี CV โดยใชชวงศักยไฟฟาตั้งแต +0.3 V - + 1.2 V พบวาใหผล
สอดคลองกัน โดยที่ quercetin, fisetin และ myricetin จะใหคาศักยไฟฟาออกซิเดชันที่ต่ําทีส่ ุด
และพบวามีความสามารถในการตานออกซิเดชันที่ดีและดีกวา trolox จากการศึกษาพบวาสาร
flavonoid ที่มหี มู o-dihydroxy ในโครงสรางของวง B และหมู 3-hydroxy และ พันธะ 2 กับ
พันธะ 3 ในวง C จะมีความสามารถในการตานออกซิเดชันไดสูงที่สดุ
1.4.5 Folin – Denis method
ค.ศ. 2000 Erdemoglu และคณะ [22] ไดพยายามแยกอะลูมิเนียมที่เกิดพันธะกับ
สารประกอบโพลีฟนอลที่ถูก hydrolyse ได (hydrolyzable PP) กับ cationic aluminum species
และทําการวิเคราะหหาความเขมขนของอะลูมิเนียมในน้ําชาชง โดยใชเทคนิค ion-exchange resins
และ flame-AAS ในการตรวจสอบ การแยก hydrolysable PP ที่เกิดพันธะกับอะลูมิเนียมใช
Amberlite XAD-7 resin และ Chelex-100 resin เปนตัวแยก cationic aluminum species ใน
งานวิจยั นี้ไดทาํ การวิเคราะหหาปริมาณ total polyphenols ในตัวอยางน้ําชาชง โดยใชวิธี FolinDenis เตรียมสารละลาย Folin-Denis reagent โดยการผสมน้ํา deionized 75.00 mL sodium
tungstate 10 g phosphomolydic acid 2 g และ orthophophoric acid 12.50 mL ตามลําดับ ในขวด
กนกลมขนาด 250.00 mL จากนั้นนําไป reflux เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง วางตั้งทิ้งไวใหเย็น และ
ปรับปริมาตรใหเปน 100.00 mL ในขวดปริมาตร เก็บในที่มืด โดยเลือก tannic acid เปนตัวแทน
ของปริมาณ total polyphenols ที่อยูในตัวอยางน้ําชาชง และความเขมขนของ total polyphenols หา
ในรูปของ ความเขมขนของ tannic acid และติดตามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยวัดคา absorbance ที่
700 nm
1.5 วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันและการวิเคราะห
ปริมาณสารประกอบฟนอลดวยวิธีตาง ๆ คือ CV, DPPH , ABTS, FRAP assays และ Folin –
Denis method
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตานออกซิเดชันและปริมาณสารประกอบฟนอล
ในตัวอยางชาชนิดตาง ๆ

บทที่ 2
การทดลอง
2.1 เครื่องมือ สารเคมี และตัวอยางที่ใชในการทดลอง
2.1.1 เครื่องมือและอุปกรณ
1. ชุดควบคุมศักยไฟฟา Autolab Eco Chemie จากประเทศเนเธอรแลนดรนุ PGSTA30
พรอมโปรแกรม GPES for window version 98
2. Working electrode (ขั้วไฟฟาใชงาน) Glassy carbon electrode (GCE) เสนผานศูนย
กลาง 3 mm.
3. Reference electrode (ขั้วไฟฟาอางอิง) Saturated calomel electrode (SCE)
4. Auxiliary electrode (ขั้วไฟฟาชวย) Platinum wire electrode (Pt wire)
5. ชุดผาขัดพรอมผง Alumina จากบริษัท Metrohm
6. เครื่องวัด pH (pH meter) รุน Mettler Delta 320 พรอมขั้ว pH glass membrane แบบ
combined
7. เครื่องชั่งน้ําหนักละเอียดทศนิยม 4 ตําแหนง รุน Mettler Toledo
8. Rotary evaporator BUCHI Rotavapor 114 จากประเทศสวิตเซอรแลนด
9. Lambda 35 UV/Vis spectrometer (Perkin Elmer instrument)
10. U-3300 Spectrophotometer (HITACHI)
11. เครื่องเขยา (Vortex)
12. แทนใหความรอน (Hot plate), เครื่องกวนแมเหล็ก (Magnetic stirrer)
และแทงแมเหล็ก (Magnetic bar)
13. Micropipettes ขนาด 5-50, 50-200 และ 200-1000 µL
14. ปเปต (Measuring pipettes) ขนาด 1 และ 2 mL
15. ปเปต (Volumetric pipettes) ขนาด 2, 5, 10, 20, 25 และ 50 mL
16. กระบอกตวง (Measuring cylinder)ขนาด 50 และ 100 mL
17. บีกเกอร (Beaker) ขนาด 25, 50, 100, 250, 600 และ 1000 mL
18. ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ขนาด 10, 25, 50, 100, 250, 500 และ 1000 mL
19. กรวยแยก (Seporatory funnel) ขนาด 250 mL
20. ขวดกนกลม (Round bottom flask) ขนาด 250 mL
21. Thermometer 0-100 OC
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22. N2 gas 99.99
23. ตะแกรงรอนขนาด 1400 mesh
24. Dropper
25. Spectrophotometric cell ขนาด 1 cm
26. อางน้ํารอน (Water bath)
2.1.2 สารเคมี
ตารางที่ 2.1 รายชื่อสารเคมี เกรด มวลโมเลกุลและบริษัทผูผลิต
ชื่อสาร

เกรด

มวลโมเลกุล

บริษัท

60.05
g/mol
548.68
g/mol
290.28
g/mol
177.99
g/mol
394.33
g/mol
46.07
g/mol

Fluka

2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline6-sulfonic acid)
(+)-Catechin hydrate

analytical
reagent ~ 99.5%
purum ≥ 99%
(HPLC)
purum ~98%
(HPLC)
purum > 99.0%

Acetic acid

Disodiumhydrogen phosphate dihydrate
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazine
Ethanol

techn ≥ 85%
(CHN)
บริสุทธิ์ 95 ดีกรี
(กลั่นซ้ํา 1 ครั้ง)

Ferric chloride hexahydrate

purum > 98.0%

Ferrous sulfate heptahydrate

purum > 99.0%

Methanol

บริสุทธิ์ 95 ดีกรี
(กลั่นซ้ํา 1 ครั้ง)

270.30
g/mol
278.02
g/mol
32.04
g/mol

Fluka
Fluka
Fluka
Fluka
โรงงานสุรา
กรมสรรพสามิต
Fluka
Fluka
โรงงานสุรา
กรมสรรพสามิต
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ชื่อสาร
Orthophosphoric acid
Phosphomolybdic acid hydrate
Potassium chloride
Potassium persulfate
Sodium bicarbonate
Sodium dihydrogen ortho phosphate
Sodium tungstate dihydrous
2,4,6-tri-2-pyridyl-2-triazine (TPTZ)

เกรด
มวลโมเลกุล
analytical
98.00
reagent
g/mol
analytical
1825.25
reagent
g/mol
analytical
74.55
reagent
g/mol
purum > 99.0%
270.34
g/mol
analytical
84.01
reagent
g/mol
purum > 99.0%
156.01
g/mol
analytical
329.80
reagent
g/mol
312.33
puriss ≥
g/mol
99.0% (TLC)

บริษัท
Riedel-deHaën
Riedel-deHaën
Riedel-deHaën
Fluka
Riedel-deHaën
Fluka
Riedel-deHaën
Fluka

2.1.3 ตัวอยางที่ใชในการทดลอง
ตัวอยางชาทีใ่ ชในการทดลองมี 2 ประเภทคือ
1. ตัวอยางใบชาที่ใชคือ ชาเหนือ, ชาลาว, ชาอังกฤษ และชาญี่ปุน
ใบชา
ชาเหนือ
ชาลาว
ชาอังกฤษ
ชาญี่ปุน

ยี่หอ / เวลาที่ซื้อ
ชาเขียวฉุยฝง จากเชียงราย ซื้อเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547
ชาดํา จากจําปาศักดิ์ ซื้อเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2548
ชา Twining Classics (Assam) จากประเทศอังกฤษ ซื้อเมื่อ
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
ชา Juroen จากประเทศญี่ปนุ ซื้อเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548

ใบชาที่ใชจะทําการบดดวยโกรง และรอนผานตะแกรงขนาด 1400 mesh กอนนําไปทดลองตอไป
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2. เครื่องดื่มชาบรรจุขวดยี่หอตางๆ ไดแก Unif, Zenya, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(strawberry), Omaishi และ Ivy ที่ซื้อจากรานคาในมหาวิทยาลัยในชวงเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ. 2549
ตารางที่ 2.2 สวนประกอบในตัวอยางน้ําชาชนิดตางๆ
ตัวอยางน้ําชา

สวนประกอบ

Oishi
Puriku
Ivy
Oishi(strawberry)
Unif
Moshi
Zenya
Omaishi
Oishi(Lemon)

น้ําชาเขียว 25 % น้ําตาลฟรุกโตส 6%
น้ําชาขาว 90.6 % ฟรุกโตสไซรัป 9.0%
น้ําชาเขียวสกัดจากใบชาเขียว 100 %
น้ําชาเขียว 25 % น้ําตาลฟรุกโตส 8%
น้ําชาเขียว 100 %
น้ําชาเขียว 30.0 % ฟรุกโตสไซรัป 8.8%
น้ําชาเขียว 95 % น้ําตาล 5%
น้ําชาเขียว 22.6 % ฟรุกโตสไซรัป 8.5%
น้ําชาเขียว 30 % น้ําตาลฟรุกโตส 12%
เลมอน 0.35% น้ําผึ้ง 0.25%

2.2 การเตรียมสารละลายตัวอยาง
1. สารละลายตัวอยาง 1%(w/v) น้ําชาชง
บดตัวอยางใบชาดวยโกรงแลวรอนผานตะแกรงขนาด 1400 mesh เตรียมเปนสารละลาย
1% (w/v) โดยตมน้ํา deionized ปริมาตร 50 mL บนแทนใหความรอนที่อุณหภูมิ 75OC แลวจึงใสผง
ชาบดหนัก 0.5000 g ลงในบีกเกอร กวนสารละลายดวย magnetic bar และ stirrer ขณะควบคุม
อุณหภูมิใหคงที่ 75OC จนครบ 15 นาที
จากนั้นนําบีกเกอรลงจากแทนใหความรอนและทําใหสารละลายเย็นลงอยางรวดเร็ว ถาย
สารละลายสวนที่ใสใสลงในขวดปริมาตรขนาด 50.00 mL ดวยหลอดหยด ลางผงชาที่เหลือในบีก
เกอรดวยน้ํา deionized 1-2 ครั้ง ปรับปริมาตรใหครบ 50.00 mL ในขวดปริมาตร
สารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้ําชาชง : สําหรับเทคนิค CV ใชตัวอยางไดโดยตรง แต
สําหรับเทคนิคอื่นๆ ตองเจือจางแลวแตชนิดของเทคนิค ดังนี้
เทคนิค DPPH : เจือจาง 25 เทา ดวยน้ํา deionized
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เทคนิค ABTS : เจือจาง 25 เทา ดวยน้ํา deionized
เทคนิค FRAP : เจือจาง 40 เทา ดวยน้ํา deionized
เทคนิค Folin - Denis : เจือจาง 5-25 เทา แลวแตชนิดของตัวอยางดวยน้ํา deionized

รูปที่ 2.1 การเจือจางสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้ําชาชงในเทคนิคตาง ๆ
2. น้าํ ชาขวด : สําหรับเทคนิค CV ใชตัวอยางไดโดยตรงจากขวด แตสําหรับเทคนิคอืน่ ๆ
ตองเจือจางแลวแตชนิดของเทคนิค ดังนี้
เทคนิค DPPH : เจือจาง 5-10 เทา แลวแตชนิดของตัวอยางดวยน้ํา deionized
เทคนิค ABTS : เจือจาง 5-10 เทา แลวแตชนิดของตัวอยางดวยน้ํา deionized
เทคนิค FRAP : เจือจาง 5-20 เทา แลวแตชนิดของตัวอยางดวยน้ํา deionized
เทคนิค Folin - Denis : เจือจาง 5-20 เทา แลวแตชนิดของตัวอยางดวยน้ํา deionized

รูปที่ 2.2 การเจือจางสารละลายตัวอยางน้าํ ชาขวดในเทคนิคตาง ๆ
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2.3 เทคนิค Cyclic voltammetry (CV)
2.3.1 การเตรียมสารละลาย
1. สารละลายมาตรฐาน 10 mM (+)-Catechin ในเมทานอล
ชั่ง (+)-Catechin hydrate อยางละเอียด 0.0290 g ละลายดวยสารละลายเมทานอล และ
ปรับปริมาตรใหเปน 25.00 mL ในขวดปริมาตรดวยเมทานอล
2. สารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0
2.1 สารละลาย 50 mM Na2HPO4 1000.00 mL
ชั่ง Na2HPO4.2H2O 8.90 g ละลายดวยน้ํา deionized และปรับปริมาตรใหเปน 1000.00
mL ในขวดปริมาตร pH ของสารละลายที่เตรียมนี้มีคาเทากับ 11.0
2.2 สารละลาย 50 mM NaH2PO4 1000.00 mL
ชั่ง NaH2PO4 7.80 g ละลายดวยน้ํา deionized และปรับปริมาตรใหเปน 1000.00 mL ใน
ขวดปริมาตร pH ของสารละลายที่เตรียมนี้มีคาเทากับ 3.8
ตวงสารละลาย 50 mM Na2HPO4 650.00 mL ใสบีกเกอรขนาด 1000 mL ผสมกับ
สารละลาย 50 mM NaH2PO4 350.00 mL จากนัน้ ทําการวัด pH ของสารละลายที่มีการกวน
ตลอดเวลา และปรับ pH ใหเทากับ 7.0 ดังนี้
- ถาสารละลายผสมมี pH มากกวา 7.0 ใหหยดสารละลาย H3PO4 เพิ่มจนกวาสารละลาย
buffer มี pH เทากับ 7.0
- ถาสารละลายผสมมี pH นอยกวา 7.0 ใหหยดสารละลาย NaOH เพิ่มจนกวาสารละลาย
buffer มี pH เทากับ 7.0
2.3 สารละลาย 0.10 mM NaHCO3 250.00 mL สําหรับ pretreatment ขั้วไฟฟาใชงาน
ชั่ง NaHCO3 2.10 g ละลายดวยน้าํ deionized และปรับปริมาตรใหเปน 250.00 mL ใน
ขวดปริมาตร
2.3.2 การทําความสะอาดขั้วไฟฟากอนการบันทึก Cyclic voltammograms
ขั้วไฟฟาใชงาน : glassy carbon electrode (GCE) ลางขั้วดวยน้าํ deionized จาก นั้นนํา
ผิวหนาของขั้วขัดกับกระดาษกรองที่หยดน้ํา deionized ลงไปพอใหกระดาษกรองหมาด ๆ นาน
ประมาณ 10 วินาที ลางดวยน้ํา deionized อีกครั้งกอนขัดบนผาขัดเปยกที่มีผงอะลูมิเนียมออกไซด
(Al2O3 , ผงอะลูมินา) อยูดวยนานประมาณ 1 นาที ลางผงอะลูมินาออกดวยน้ํา deionized แลวนํา
ผิวหนาของขั้วไปขัดบนผาขัดเปยกอีกชุดหนึ่งซ้ําอีกครั้งนานประมาณ 30 วินาที ลางขั้วซ้ําดวยน้ํา
deionized ซับขางขั้วใหแหงดวยกระดาษทิชชู
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ขั้วไฟฟาอางอิง : SCE ลางขั้วดวยน้าํ deionized ซับขั้วใหแหงดวยกระดาษทิชชูจากนั้นให
ตรวจสอบวาสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดที่อยูในขัว้ วาแหงหรือไม ถาสารละลายโพแทสเซียม
คลอไรดในขั้วแหง ใหเติมสารละลาย 3M KCl ลงไปในขั้วใหเต็ม หลังจากใชงานเสร็จแลวใหลาง
ทําความสะอาดดวยวิธกี ารเดียวกัน แลวเก็บขั้วโดยจุมไวในสารละลาย 3M KCl ใหเรียบรอย
ขั้วไฟฟาชวย : Pt-wire electrode ลางขั้วดวยน้ํา deionized ซับขั้วใหแหงดวยกระดาษทิชชู
2.3.3 การจัดเซลลเคมีไฟฟา
การจัดเซลลเคมีไฟฟาของสารละลายโดยใช GCE เปน ขั้วไฟฟาใชงาน , SCE เปน
ขั้วไฟฟาอางอิง และ Pt wire เปน ขั้วไฟฟาชวย ตอเขากับเครื่อง Autolab ซึ่งทําหนาที่เปนชุด
ควบคุมศักยไฟฟา ดังรูป

รูปที่ 2.3 แผนภาพการจัดเซลลไฟฟาเคมีของเทคนิค voltammetry
สภาวะของเครื่อง Autolab ใช method cyclic voltammetry (stair case ) : normal
และกําหนดพารามิเตอรตางๆ สําหรับการบันทึก Cyclic voltammogram ดังนี้
Start potential (V)
: -0.05
First vertex potential (V)
: +0.4
Second vertex potential (V) : -0.05
Scan rate (V/s)
: 0.1
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บันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลายตางๆ ที่ผานการพนกาซ N2 ในสารละลาย
เพื่อไลกาซ O2 ตามสภาวะขางตนและในขณะทําการบันทึกใหกาซ N2 พนอยูเหนือสารละลาย
ตลอดเวลา
2.3.4 Cyclic voltammograms ของ (+)-Catechin, EGCG และสารตัวอยาง
วิธีการทดลอง
บันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลาย phosphate buffer 50 mM pH 7.0 ปริมาตร
25.00 mL หลังผานกาซ N2 เพื่อไลกาซ O2 เปนเวลา 5 นาที ดวยวิธีการตามขอ 2.3.3 เปน Cyclic
voltammogram ของสัญญาณ background หลังจากนัน้ เติมสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin 10
mM ปริมาตร 1000 µL ลงไปในสารละลาย buffer สารละลายในเซลลจะมีความเขมขนของ (+)Catechin เปน 0.40 mM ปดฝาพรอมกับพนกาซ N2 ใหกับสารละลายเปนเวลา 3 นาที บันทึก
Cyclic voltammogram อีกครั้งดวยสภาวะเดิมตามขอ 2.3.3 และในขณะทําการบันทึก Cyclic
voltammogram ใหกาซ N2 พนอยูเหนือสารละลายตลอดเวลาและบันทึก Cyclic voltammogram
ดวยวิธีการเดียวกันสําหรับสารละลาย EGCG ที่ความเขมขน 0.20 mM และสารตัวอยางตอไป
ตามลําดับ โดยทําความสะอาดขั้วไฟฟากอนการบันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลายแต
ละชนิดดวยวิธีการตามขอ 2.3.2
2.3.5 Working electrode pretreatment
สภาวะของเครื่อง Autolab ใช method cyclic voltammetry (stair case) ใช GCE เปน
ขั้วไฟฟาใชงาน , SCE เปน ขั้วไฟฟาอางอิง และ Pt wire เปนขั้วไฟฟาชวย และกําหนดพารามิเตอร
ตางๆ สําหรับการทํา cycling pretreatment ดังนี้
Start potential (V)
: -1.30
First vertex potential (V)
: +1.60
Second vertex potential (V) : -1.30
Scan rate (V/s)
: 0.2
Number of scan (Cycle)
:
3
การเตรียมผิวขั้วใชงาน (GCE) โดยวิธี cycling pretreatment ทําโดยปเปตสารละลาย 0.10
mM NaHCO3 ปริมาตร 20.00 mL ลงไปในเซลลที่ใชวัด จุมขั้วลงไปในสารละลายปดฝา พรอมกับ
พนกาซ N2 เพื่อไลกาซ O2 ใหกับสารละลายเปนเวลา 5 นาที แลวบันทึก Cyclic voltammogram
ตามสภาวะขางตนและในขณะทําการบันทึก Cyclic voltammogram ใหพนกาซ N2 พนอยูเหนือ

42

สาร ละลายตลอดเวลา โดยในการทดลองตอไปทุกครั้งจะตองผานการทํา pretreatment ขั้วไฟฟา
ใชงานกอนตามสภาวะขางตนนี้ทุกครั้งกอนที่จะทําการทดลองในลําดับตอไป
วิธีการทดลอง
บันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลาย phosphate buffer 50 mM pH 7.0 ปริมาตร
25.00 mL หลังผานกาซ N2 เพื่อไลกาซ O2 เปนเวลา 5 นาที ดวยวิธีการตามขอ 2.3.3 เปน Cyclic
voltammogram ของสัญญาณ background จากนั้นยกขั้วทั้งสามขึ้นจากสารละลายและพนกาซ N2
ลงไปในสารละลายอีกครั้งและทําการทดลองตอไปนี้
ชุดที1่ การวัดกระแสไฟฟาของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin แบบไมผาน pretreatment
ปเปตสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin 10 mM ปริมาตร 125 µL ใสลงไปในสารละลาย
บัฟเฟอรที่ผานการพนกาซ O2 บันทึก Cyclic voltammogram ดวยสภาวะตามขอ 2.3.3 จากนั้น
ปเปตสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin 10 mM ลงไปอีก 125 µL ทําใหสารละลายใน cell มีความ
เขมขน 0.10 mM ทําการบันทึก Cyclic voltammogram ดวยวิธีการเดียวกันสําหรับสารละลายที่มี
ความเขมขน 0.20, 0.30 และ 0.40 mM ตามลําดับ โดยปเปตสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin 10
mM ลงไปเพิ่มครั้งละ 500 µL โดยไมตองทําความสะอาดขั้วไฟฟากอนการบันทึก Cyclic
voltammogram ของแตละความเขมขนเปนการตอบสนองของ GCE แบบไมผาน pretreatment
ชุดที่ 2 การวัดกระแสไฟฟาของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin แบบผาน pretreatment
ทําการทดลองเชนเดียวกับชุดที่ 1 แตทํา pretreatment GCE กอนการบันทึก Cyclic
voltammogram ดวยสภาวะตามขอ 2.3.5 กอนทุกครั้งของทุกความเขมขนตางๆ ตอไปเปนการ
ตอบสนองของ GCE แบบผาน pretreatment
2.3.6 กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin จากเทคนิค Cyclic
voltammetry
วิธีการทดลอง
สภาวะของเครื่อง Autolab ใช method cyclic voltammetry (stair case) ใช GCE เปน
ขั้วไฟฟาใชงาน , SCE เปน ขั้วไฟฟาอางอิง และ Pt wire เปนขั้วไฟฟาชวย และกําหนดพารามิเตอร
ตางๆ สําหรับบันทึก Cyclic voltammogram ตามขอ 2.3.3 จากนัน้ บันทึก Cyclic voltammogram
ของสารละลาย phosphate buffer 50 mM pH 7.0 ปริมาตร 25.00 mL หลังผานกาซ N2 เพื่อไลกาซ
O2 เปนเวลา 5 นาที ดวยวิธีการตามขอ 2.3.3 เปน Cyclic voltammogram ของสัญญาณ
background และในขณะทําการบันทึก Cyclic voltammogram ใหกา ซ N2 พนอยูเหนือสารละลาย
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ตลอดเวลา ทําการทดลองเชนเดียวกันกับสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin ที่มีความเขมขน 0.10,
0.20, 0.30 และ 0.40 mM ตามลําดับ และทํา pretreatment ขั้วไฟฟาใชงานกอนการบันทึก Cyclic
voltammogram ดวยสภาวะตามขอ 2.3.5 กอนทุกครั้งของทุกความเขมขนตางๆ ตอไป
2.3.7 การศึกษาผลของ scan rate ตอ Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin
วิธีการทดลอง แบงการทดลองเปน 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 บันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลาย phosphate buffer 50 mM pH 7.0
ปริมาตร 25.00 mL หลังผานกาซ N2 เพื่อไลกาซ O2 เปนเวลา 5 นาที ดวยวิธีการตามขอ 2.3.3 เปน
Cyclic voltammogram ของสัญญาณ background และในขณะทําการบันทึก Cyclic voltammogram
ใหกาซ N2 พนอยูเหนือสารละลายตลอดเวลาแลวทําการบันทึก Cyclic voltammogram ของ
สารละลาย 50 mM phosphate buffer ดวยวิธีการเดียวกันโดยเปลี่ยน scan rate เปน 50, 100, 200,
300 และ 400 mV/s ตามลําดับ เพื่อใชเปน Cyclic voltammogram ของสัญญาณ background ที่
scan rate ตางๆ
ชุดที2่ ทําการทดลองเชนเดียวกับชุดที่ 1 แตเปลี่ยนเปนสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin
10 mM โดยปเปตสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin ปริมาตร 250 µL ใสลงไปในสารละลาย
phosphate buffer 50 mM pH 7.0 ปริมาตร 25.00 mL โดยความเขมขนสุดทายของ (+)-Catechin
คือ 0.10 M ทําการบันทึก Cyclic voltammogram ที่ scan rate ตางๆ เชนเดียวกันกับสารละลายชุดที่
1 ขางตน แตทําความสะอาดขั้วทั้งสามตามวิธีขอ 2.3.2 และ ทํา pretreatment ขั้วไฟฟาใชงานตาม
สภาวะขอ 2.3.5 ทุกครั้งที่เปลี่ยน scan rate ในการบันทึก Cyclic voltammogram แตละครั้งตอไป
2.3.8 การศึกษาผลของ pH ของสารละลาย buffers ที่จะใชเปน medium
สารมาตรฐานที่ใชในการศึกษามี 2 ชนิด คือ สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และ EGCG
สารละลาย buffers ที่ทดสอบมี 3 ชนิดดังตอไปนี้ คือ
1) สารละลาย 0.1 M acetate buffer pH 4.5 เตรียมโดย ชั่งสารละลาย NaOH 4.0 g ละลาย
ดวยน้ํา deionized จากนัน้ ตวงสารละลาย 0.1 M CH3COOH ปริมาตร 11.50 mL ผสมกับ
สารละลายสวนแรกและปรับปริมาตรใหเปน 1000.00 mL ในขวดปริมาตรดวยน้าํ deionized จาก
นั้นเทสารละลายใสบีกเกอรขนาด 1000 mL ทําการวัด pH ของสารละลายที่มีการกวนตลอดเวลา
และปรับ pH ใหเทากับ 4.5 ดังนี้
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ถาสารละลายผสมมี pH มากกวา 4.5 ใหหยดสารละลาย 0.1 M CH3COOH เพิ่มจนกวา
สารละลาย buffer มี pH เทากับ 4.5
ถาสารละลายผสมมี pH นอยกวา 4.5 ใหหยดสารละลาย 0.1 M NaOH เพิ่มจนกวาสาร
ละลาย buffer มี pH เทากับ 4.5
2) สารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 เตรียมเชนเดียวกับขอ 2.3.1
3) สารละลาย 0.1 M NH3/NH4Cl buffer pH 9.0 เตรียมโดยชั่งสารละลาย NH4Cl 9.30 g
ละลายดวยน้ํา deionized จากนั้นตวงสารละลาย 0.1 M NH3 ปริมาตร 7.47 mL ผสมกับสารละลาย
สวนแรกและปรับปริมาตรใหเปน 1000.00 mL ในขวดปริมาตรดวยน้ํา deionized จากนัน้ เทสาร
ละลายใสบีกเกอรขนาด 1000 mL ทําการวัด pH ของสารละลายที่มีการกวนตลอดเวลา และปรับ
pH ใหเทากับ 9.0 ดังนี้
ถาสารละลายผสมมี pH มากกวา 9.0 ใหหยดสารละลาย HCl เพิ่มจนกวาสารละลาย
buffer มี pH เทากับ 9.0
ถาสารละลายผสมมี pH นอยกวา 9.0 ใหหยดสารละลาย 0.1 M NH3 เพิ่มจนกวา
สารละลาย buffer มี pH เทากับ 9.0
1) ผลของ pH ตอสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin
วิธีการทดลอง
บันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลาย 0.1 M acetate buffer pH 4.5 ปริมาตร
25.00 mL หลังผานกาซ N2 เพื่อไลกาซ O2 เปนเวลา 5 นาที ดวยสภาวะตางๆ ดังนี้
Start potential (V)
: -0.025
First vertex potential ( V) : +1.10
Second vertex potential (V) : -0.025
Scan rate (V/s)
: 0.1
เปนสัญญาณ background จากนั้นยกขัว้ ทั้งสามขึ้นจากสารละลายและพนกาซ N2 ลงไปในสาร
ละลายอีกครั้งและทําการทดลองเชนเดียวกันกับ 50 mM phosphate buffer pH 7.0 และ 0.1 M
NH3/NH4Cl buffer pH 9.0 ตามลําดับ จากนัน้ ปเปตสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin 10 mM
ปริมาตร 1000 µL ใสลงไปในสารละลาย buffer ที่ผานการพนกาซ N2 เรียบรอยแลว สารละลายจะ
มีความเขมขนเปน 0.40 mM ในสารละลาย buffers ทั้ง 3 pH รวมทั้งหมด 3 ขวด ที่ scan rate 100
mV/s จากนัน้ บันทึก Cyclic voltammogram ตามสภาวะขางตนอีกครั้ง และทําความสะอาดขัว้
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ทั้งสามกอนการวัดกระแสไฟฟาของแตละความเขมขน ดวยวิธีการตามขอ 2.3.2 โดยทําการ
pretreatment ขั้วไฟฟาใชงานกอนทุกครั้งตามสภาวะในขอ 2.3.5 เก็บสารละลาย buffers ทั้ง 3 pH
ไวในตูเย็นในภาชนะเดิมโดยใชพาราฟนปดผนึกไวและทําการบันทึก Cyclic voltammogram ใน
ระยะ เวลา 3,4,5,6,7 และ 8 สัปดาห จนครบเปนเวลา 2 เดือน
2) ผลของ pH ตอสารละลายมาตรฐาน EGCG
ทําการทดลองเชนเดียวกันกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ทุกประการ
2.3.9 การศึกษาความเสถียรของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่เก็บในเมทานอล
และเก็บใน buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0
วิธีการทดลอง
ทําการทดลองเหมือนขอ 2.3.8 หลังจากเก็บสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ในเมทานอลและเก็บในสารละลาย buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ตามลําดับ นํามาบันทึก Cyclic
voltammogram ตามระยะเวลา 3,4,5,6,7 และ 8 สัปดาห จนครบเปนเวลา 2 เดือน
2.3.10 การศึกษาความเสถียรของสารละลายมาตรฐาน EGCG ที่เก็บในเมทานอลและ
เก็บใน buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0
วิธีการทดลอง
ทําการทดลองเชนเดียวกันกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ในขอ 2.3.9
2.3.11 การศึกษาผลของอุณหภูมใิ นการชงน้ําชาในเวลา 15 นาที
วิธีการทดลอง
เตรียมสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้ําชาชง ตามขอ 2.2 แตเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตมชาเปน
50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 OC ตามลําดับ ทําการทดลองอุณหภูมิละ 5 ครั้ง
ทําการทดลองเพื่อหาปริมาณ Catechins ในน้าํ ชาชง 1% (w/v) ที่อุณหภูมิตาง ๆ โดย
เทคนิค Cyclic voltammetry และใชกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่เตรียม
ขึ้นใหมตามขอ 2.3.6
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2.3.12 ความถูกตอง (accuracy) ของการหาปริมาณ Catechins โดยเทคนิค standard
addition method
วิธีการทดลอง
แบงการทดลองออกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ตัวอยางชาผง และ ชุดที่ 2 ตัวอยางน้ําชาขวด
โดยทําการทดลองดังนี้
ชุดที่ 1 ตัวอยางชาผง ตัวอยางที่เลือกนํามาใช คือ ชาเขียวฉุยฟง จากจังหวัดเชียงราย
เตรียมสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50 mL ตามวิธีการ
เตรียมในขอ 2.2 ควบคุมสภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที จากนั้นปเปต
สารละลายตัวอยาง 1.00 mL ใสลงไปในขวดปริมาตรขนาด 25.00 mL ปรับปริมาตรใหเปน 25.00
mL ดวยสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 บันทึก Cyclic voltammogram ดวยสภาวะ
เชนเดียวกับขอ 2.3.3 ในขณะทําการบันทึก Cyclic voltammogram ใหกาซ N2 พนอยูเหนือ
สารละลายตลอดเวลา หลังจากนั้นเติมสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin 10 mM ลงไป 250 µL
สารละลายมาตรฐานมีความเขมขนสุทธิเปน 0.10 mM บันทึก Cyclic voltammogram ตามสภาวะ
เดิม จากนั้นเติมสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin 10 mM ลงไปอีก 500 µL สารละลายมาตรฐาน
จะมีความเขมขนสุทธิเปน 0.20 mM ทําการบันทึก Cyclic voltammogram ตามสภาวะเดิมอีกครั้ง
โดยทํา pretreatment ขั้วไฟฟาใชงานกอนการบันทึก Cyclic voltammogram ดวยสภาวะตามขอ
2.3.5 กอนทุกครั้ง แตละความเขมขนทําการทดลองซ้ํา 5 ครั้ง
ชุดที่ 2 ตัวอยางน้ําชาขวด ตัวอยางที่เลือกนํามาใช คือ ชาเขียว Oishi โดยทําการ
ทดลองเชนเดียวกันกับชุดที่ 1 ทําการทดลองซ้ํา 5 ครั้ง
2.3.13 การศึกษาความแมนยํา (precision) ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin และสาร
ตัวอยาง
1. ความแมนยํา (precision) ของการบันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin
วิธีการทดลอง
บันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ดวย
สภาวะตามขอ 2.3.3 เปนสัญญาณ background และในขณะทําการบันทึกใหกาซ N2 พนอยูเหนือ
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สารละลายตลอดเวลา จากนั้นบันทึก Cyclic voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน (+)Catechin เขมขน 0.20 mM ดวยสภาวะเดิม และทํา pretreatment ขั้วไฟฟาใชงานกอนการบันทึก
Cyclic voltammogram ดวยสภาวะตามขอ 2.3.5 กอนทุกครั้ง ทําการทดลองซ้ํา 10 ครั้ง
2. ความแมนยํา (precision) ของการวิเคราะหสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้ําชาชง
วิธีการทดลอง
เตรียมสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้ําชาฉุยฟง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50.00 mL ตาม
วิธีการเตรียมในขอ 2.2 จากนั้นเตรียมกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ใหม
ตามขอ 2.3.6 หลังจากนั้นบันทึก Cyclic voltammogram ของสารตัวอยางน้ําชาฉุยฟง สภาวะเชน
เดียวกันกับของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ทําการทดลองซ้ํา 10 ครั้ง
2.3.14 การวิเคราะหปริมาณ Catechins / CEAC ในตัวอยางชา
วิธีการทดลอง
เตรียมกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ใหมตามขอ 2.3.6
แบงการทดลองออกเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 ตัวอยางชาผง และ ชุดที่ 2 ตัวอยางน้ําชาขวด
ชุดที่ 1 ตัวอยางชาผง ที่ใชในการทดลองประกอบไปดวย ชาเขียวฉุยฟง ชาจําปาศักดิ์
ชา Twining และ ชา Juroen
เตรียมสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50.00 mL ตามวิธีการ
เตรียมในขอ 2.2 ควบคุมสภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที จากนั้นบันทึก
Cyclic voltammogram ของสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ดวยสภาวะตามขอ 2.3.3
เปนสัญญาณ background และในขณะทําการบันทึกใหกาซ N2 พนอยูเหนือสารละลายตลอดเวลา
จากนั้นบันทึก Cyclic voltammogram ของตัวอยางน้ําชาชงชนิดตางๆ หลังเติมสารละลายตัวอยาง
ปริมาตร 1.00-2.00 mL ใสลงในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ปริมาตร 25.00 mL ที่
ผานการพนกาซ N2 เรียบรอยแลว ดวยสภาวะเดิม โดยทํา pretreatment ขั้วไฟฟาใชงานกอนการ
บันทึก Cyclic voltammogram ดวยสภาวะตามขอ 2.3.5 กอนทุกครั้ง ทําการทดลองซ้ํา 5 ครั้ง
ชุดที่ 2 ตัวอยางน้าํ ชาขวด ตัวอยางที่ใชในการทดลอง คือ Zenya, Unif, Oishi, Moshi,
Oishi(Lemon), Puriku, Oishi(Strawberry), Omaishi และ Ivy โดยทําการทดลองเชนเดียวกันกับชุด
ที่ 1 ทําการทดลองซ้ํา 5 ครั้ง
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2.4 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH assay)
2.4.1 การเตรียมสารละลาย
1. DPPH reagent ความเขมขน 20.00 ppm ในเมทานอล
ชั่ง 2,2-Diphenyl-1-picryhydrazyl อยางละเอียด 0.0020 g ละลายในเมทานอล และปรับ
ปริมาตรใหเปน 100.00 mL ในขวดปริมาตร
2. สารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin hydrate ความเขมขนตั้งตน 100.00 ppm ในเมทานอล
ชั่ง (+)-Catechin hydrate อยางละเอียด 0.0100 g ละลายในเมทานอล และปรับปริมาตรให
เปน 100.00 ml ในขวดปริมาตร
3. สารละลายตัวอยางที่ใชในการทดลองมี 2 ชนิด คือ ตัวอยางชาผงและตัวอยางชาขวด
ตัวอยางชาผงที่ใชในการทดลอง คือ ชาเขียวฉุยฟง ชาจําปาศักดิ์ ชา Twining และ ชา Juroen
เตรียมสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50.00 mL ควบคุม
สภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที ตามวิธีการเตรียมขอ 2.2 จากนั้นเจือจาง
สารละลายตัวอยางชาผงเปน 25 เทา กอนที่จะนําไปทําการทดลองตอไป
ตัวอยางน้ําชาขวดทีใ่ ชในการทดลอง คือ Zenya, Unif, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(Strawberry), Omaishi และ Ivy เจือจางสารละลายตัวอยางชาขวด 5-10 เทา แลวแต
ชนิดของตัวอยางกอนทีจ่ ะนําไปทําการทดลองตอไป
2.4.2 การศึกษา Spectrophotometric behaviors ของ DPPH radical และเมื่อผสมกับสาร
ตานออกซิเดชัน
วิธีการทดลอง
ผสมสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เขมขน 2.00 ppm กับสารละลาย DPPH reagent
จากขอ 2.4.1 4.50 mL ปรับปริมาตรดวยน้าํ deionized จนครบ 5.00 mL เขยาใหเขากันและตั้งทิ้งไว
เปนเวลา 10 นาที แลวนําไปบันทึก spectrum ที่ความยาวคลื่น 300 – 700 nm โดยใชน้ํา deionized
ผสมกับเมทานอล (1:1) เปน Blank และ Control เปนน้ํา deionized 0.50 mL ผสมกับสารละลาย
DPPH reagent 4.50 mL ทําการทดลองเชนเดียวกับสารละลายตัวอยางชาฉุยฟง เขมขน 12.00 และ
14.00 ppm เพื่อการเปรียบเทียบ spectrum
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2.4.3 การศึกษา Kinetic curves ของ DPPH radical และเมื่อผสมกับสารตานออกซิเดชัน
ผสมสารละลายเชนเดียวกับขอ 2.4.2 แตทําการบันทึกคา absorbance ที่ความยาวคลื่น 517
nm เทียบกับเวลา
2.4.4 การรายงานคา EC50และ IC50 ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
วิธีการทดลอง
ผสมสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin 100.00 ppm ในปริมาตรตาง ๆ กับสารละลาย DPPH
reagent จากขอ 2.4.1 ปริมาตร 4.50 mL ปรับปริมาตรดวยน้ํา deionized จนครบ 5.00 mL ดังแสดง
ในตารางที่ 2.3 เขยาใหเขากันและตั้งทิ้งไว เปนเวลา 10 นาที แลวนําไป วัดคา absorbance ทันทีที่
ความยาวคลื่น 517 nm โดยใชน้ํา deionized ผสมกับเมทานอลในอัตราสวน 1:1 เปน Blank และ
Control เปนน้าํ deionized 500 µL ผสมกับสารละลาย DPPH reagent 4.50 mL ทําการทดลองซ้ํา
5 ครั้ง
ตารางที่ 2.3 DPPH assay ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin

(µL)

ปริมาตร Std.
(+)-Catechin
100 ppm
(µL)

Final conc.
(+)-Catechin
(ppm)

500
450
400
350
300
250
200

0
50
100
150
200
250
300

0
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

ปริมาตร
DPPH●
(mL)

ปริมาตร

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

H2O
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ในกรณีที่วัดคา EC50
จากคา absorbance ที่ 517 nm ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และ Control ที่วัดได
นํามาคํานวณหา % Remaining DPPH● ตามสมการ
⎛ Abs sample
⎝ Abs control

% Remaining DPPH ● = ⎜⎜

⎞
⎟⎟ × 100
⎠

---------(1.1)

สรางกราฟความสัมพันธระหวาง % Remaining DPPH● (แกน y) กับความเขมขนของ
สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin (แกน x) เพื่อหาคา EC50
ในกรณีที่ตองการวัดคา IC50
จากคา absorbance ที่ 517 nm ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และ Control ที่วัดได
นํามาคํานวณหา % Inhibition DPPH● ตามสมการ
⎛ Abs control - Abs sample ⎞
⎟⎟ × 100
Abs control
⎠
⎝

% Inhibition DPPH ● = ⎜⎜

---------(1.2)

สรางกราฟความสัมพันธระหวาง % Inhibition DPPH ● (แกน y) กับความเขมขนของ
สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin (แกนx) เพื่อหาคา IC50
2.4.5 การรายงานเปนคา EC50และ IC50 ของสารตัวอยาง
วิธีการทดลอง
สารตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา แบงออกเปน 2 ชุด คือ น้ําชาชง และ น้ําชาขวด
น้ําชาชงที่ใชในการทดลอง ไดแก ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์, ชา Twining และ ชา Juroen โดยเตรียม
สารละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้าํ deionized ปริมาตร 50.00 mL ตามวิธกี ารเตรียมในขอ
2.2 ควบคุมสภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที จากนั้นเจือจางสารละลาย
ตัวอยางชาผง 25 เทากอนที่จะนําไปทําการทดลอง
สวนยี่หอของน้ําชาขวดที่ใช ไดแก Oishi , Moshi, Unif, Zenya, Oishi(Lemon), Ivy, Oishi
(Strawberry), Puriku และ Omaishi เจือจางสารละลายตัวอยางชาขวด 5 - 10 เทา แลวแตชนิดของ
ตัวอยาง หลังผสมสารละลายตัวอยางกับ DPPH reagent ดังตารางที่ 2.3-2.8 นําไปวัด absorbance
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หลังตั้งทิ้งไว 10 นาทีที่ความยาวคลื่น 517 nm ผลจากคา absorbance ที่ไดนําไปคํานวณและสราง
กราฟเชนเดียวกับการทดลองกับสารมาตรฐาน (+)-Catechin ในขอ 2.4.4 ทําการทดลองซ้ําตัวอยาง
ละ 5 ครั้ง
1). น้าํ ชาชง
ชาฉุยฟง, ชา Juroen และชาจําปาศักดิ์ เจือจาง 25 เทา จากความเขมขน 0.5000 g/50mL ทํา
การผสมสารละลายตัวอยางกับ reagent และน้ําตามตารางที่ 2.4 และตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.4 DPPH assay ของชาฉุยฟงและ ชา Juroen เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000 g/50mL
ปริมาตร
DPPH●
(mL)
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ปริมาตร
H2O (µL)
500
425
400
375
350
325
300

ปริมาตร
สารละลายชา
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

Final conc.
สารละลายชา
(ppm)
0
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
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ตารางที่ 2.5 DPPH assay ของชาจําปาศักดิ์ เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000 g/50mL
ปริมาตร
DPPH●
(mL)
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ปริมาตร
H2O (µL)
500
450
400
350
300
250
200

Final conc.
ปริมาตรสารละลาย
สารละลาย
ชาจําปาศักดิ์
ชาจําปาศักดิ์ (ppm)
(µL)
0
0
50
4.00
100
8.00
150
12.00
200
16.00
250
20.00
300
24.00

ชา Twining เจือจาง 25 เทาจากความเขมขน 1.0007 g/50 mL ทําการผสมสารละลาย
ตัวอยางกับ reagent และน้ํา ตามตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 DPPH assay ของชา Twining เจือจาง 25 เทาจาก 1.0007 g/50 mL
ปริมาตร
DPPH●
(mL)
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ปริมาตร
H2O
(µL)
500
425
400
375
350
325
300

ปริมาตร
สารละลายชา
Twining (µL)

Final conc.
สารละลายชา
Twining (ppm)

0
75
100
125
150
175
200

0
12.01
16.01
20.01
24.02
28.02
32.02

53

2). น้าํ ชาขวด
สําหรับตัวอยางน้ําชาขวดยีห่ อ Omaihi, Zenya, Puriku, Moshi, Oishi และ Oishi(Lemon)
ทําการทดลองตามตารางที่ 2.7 สวนชา Ivy และ Oishi(Strawberry) ใชน้ําชาโดยตรงจากขวดดัง
ตารางที่ 2.8
ตารางที่ 2.7 DPPH assay ของชา Omaishi, Zenya, Puriku, Moshi, Oishi และ Oishi(Lemon)
เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร
DPPH● (mL)

ปริมาตร H2O
(µL)

4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

500
425
400
375
350
325
300

ปริมาตรชา
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

ตารางที่ 2.8 DPPH assay ของชา Ivy และ Oishi(Strawberry) ใชน้ําชาโดยตรงจากขวด
ปริมาตร
DPPH●
(mL)
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ปริมาตร
H2O
(µL)
500
480
465
450
425
400
375

ปริมาตร
ชา
(µL)
0
20
35
50
75
100
125
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สําหรับตัวอยางน้าํ ชาขวดยีห่ อ Unif ทําการทดลองตามตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 DPPH assay ของชา Unif เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร
DPPH●
(mL)
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

ปริมาตร
H2O
(µL)
500
465
450
425
400
375
350

ปริมาตรชา
Unif
(µL)
0
35
50
75
100
125
150

2.4.6 การรายงานคา Catechin equivalent antioxidant capacity (CEAC) ของสาร
ตัวอยาง
วิธีการ
นําคา EC50 ของสารตัวอยางทีไ่ ดจากการทดลองขอ 2.4.5 ไปคํานวณเปรียบเทียบกับคา
EC50 ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ไดจากการทดลองขอ 2.4.4 เพื่อหาปริมาณสาร
ประกอบฟนอลที่มีอยูในสารละลายตัวอยางชาแตละชนิด แลวรายงานเปนคา Catechin equivalent
antioxidant capacity (CEAC) ซึ่งมีหนวยเปน mg Catechin/ 1 g sample สําหรับน้ําชาชง และ mg
Catechin/ 1 mL sample สําหรับน้ําชาขวดสําเร็จรูป
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2.5 2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) cation radical - scavenging assay
(ABTS assay)
2.5.1 การเตรียมสารละลาย
1. ABTS reagent
เตรียมสารละลาย ABTS+● โดยการผสม 7 mM ABTS 5.00 mL กับ 140 mM K2S2O8 88
µL ตั้งทิ้งไว 16 ชั่วโมง เก็บไวในที่มืด แลวจึงปรับปริมาตรดวยน้ํา deionized ใหเปน 25.00 mL ใน
ขวดปริมาตร จากนั้นเจือจาง สารละลาย ABTS+● ดวยน้ํา deionized ใหคา absorbance อยูในชวง
0.70 ± 0.05 ที่ความยาวคลื่น 734 nm
2. สารละลาย Potassium persulfate ความเขมขน 140 mM
ชั่ง Potassium persulfate อยางละเอียด 0.9461 g ละลายในน้ํา deionized และปรับปริมาตร
ใหเปน 25.00 mL ในขวดปริมาตร
3. สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin hydrate ความเขมขนตั้งตน 4 mM ในเมทานอล
ชั่ง (+)-Catechin hydrate อยางละเอียด 0.0581 g ละลายในเมทานอล และปรับปริมาตรให
เปน 100.00 mL ในขวดปริมาตร
4. สารละลายตัวอยางที่ใชในการทดลองมี 2 ชนิด คือ ตัวอยางชาผงและตัวอยางชาขวด
ตัวอยางชาผง ที่ใชในการทดลองคือ ชาเขียวฉุยฟง ชาจําปาศักดิ์ ชา Twining และ ชา Juroen
เตรียมสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50.00 mL ควบคุม
สภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที ตามวิธีการเตรียมขอ 2.2 จากนั้นเจือจาง
สารละลายตัวอยางชาผง 25 เทา กอนที่จะนําไปทําการทดลองตอไป
ตัวอยางน้ําชาขวดทีใ่ ชในการทดลอง คือ Zenya, Unif, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(Strawberry), Omaishi และ Ivy เจือจางสารละลายตัวอยางชาขวด 5-10 เทา แลวแต
ชนิดของตัวอยางกอนทีจ่ ะนําไปทําการทดลองตอไป
2.5.2 การศึกษา Spectrophotometric behaviors ของ ABTS cation radical และ เมื่อผสม
สารตานออกซิเดชัน
วิธีการทดลอง
ผสม ABTS reagent 3.50 mL กับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เขมขน 4 mM ปรับ
ปริมาตรดวยน้าํ deionized จนครบ 4.00 mL เขยาใหเขากันและตั้งทิ้งไว เปนเวลา 10 นาที แลวนําไป
บันทึก spectrum ที่ความยาวคลื่น 300 – 1000 nm โดยใชน้ํา deionized เปน Blank และ Control เปน

56

น้ํา deionized 500 µL ผสมกับ ABTS reagent 3.50 mL ทําการทดลองเชนเดียวกับสารละลาย
ตัวอยางชาจําปาศักดิ์ เขมขน 10.00 และ 15.00 ppm เพื่อการเปรียบเทียบ spectrum
2.5.3 การศึกษา Kinetic curves ของ ABTS cation radical และเมื่อผสมสารตาน
ออกซิเดชัน
ผสมสารละลายเชนเดียวกับขอ 2.5.2 แตทําการบันทึกคา absorbance ที่ความยาวคลื่น 734
nm เทียบกับเวลา
2.5.4 การรายงานเปนคา EC50 และ IC50 ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
วิธีการทดลอง
ผสมสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ในปริมาตรที่ตางกันกับสารละลาย ABTS reagent
จากขอ 2.5.1 3.50 mL ปรับปริมาตรดวยน้าํ deionized จนครบ 4.00 mL เขยาใหเขากันและตั้งทิ้งไว
เปนเวลา 10 นาที แลวนําไป วัดคา absorbance ทันทีที่ความยาวคลื่น 734 nm โดยใชน้ํา deionized
เปน Blank และ Control เปนน้ํา deionized 500 µL ผสมกับ ABTS reagent 3.50 ml ทําการ
ทดลองซ้ํา 5 ครั้งดังตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 ABTS assay ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
ความเขมขนของ
สารมาตรฐาน
(+) - Catechin
ตั้งตน (mM)

ปริมาตรของ
สารมาตรฐาน
(+) - Catechin
(µL)

ปริมาตร
reagent
(µL)

(µL)

Final conc. สารละลาย
มาตรฐาน
(+) - Catechin
(µM)

0.128
0.256
0.320
0.400
0.500

75
100
125
150
175

3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

425
400
375
350
325

1.28
2.56
3.20
4.00
5.00

ABTS

ปริมาตร
H2O
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ในกรณีที่วัดคา EC50
จากคา absorbance ที่ 734 nm ของสารละลายมาตรฐาน / สารตัวอยาง และ Control ที่วัดได
นํามาคํานวณหา % Remaining ABTS+● ตามสมการ
⎛ Abs sample
⎝ Abs control

% Remaining ABTS+● = ⎜⎜

⎞
⎟⎟ × 100
⎠

---------(1.3)

สรางกราฟความสัมพันธระหวาง % Remaining ABTS+● (แกน y) กับความเขมขนของ
สารละลายมาตรฐาน / สารตัวอยาง (แกน x) เพื่อหาคา EC50
ในกรณีที่ตองการวัดคา IC50
จากคา absorbance ที่ 734 nm ของสารละลายมาตรฐาน / สารตัวอยางและ Control ที่วัดได
นํามาคํานวณหา % Inhibition ABTS+● ตามสมการ
⎛ Abs control - Abs sample ⎞
⎟⎟ × 100
Abs control
⎠
⎝

% Inhibition ABTS+● = ⎜⎜

---------(1.4)

สรางกราฟความสัมพันธระหวาง % Inhibition ABTS+● (แกน y) กับความเขมขนของสาร
ละลายมาตรฐาน (แกนx) เพื่อหาคา IC50
2.5.5 การรายงานคา EC50และ IC50 ของสารตัวอยาง
วิธีการทดลอง
สารตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา แบงออกเปน 2 ชุด คือ น้ําชาชง และ น้ําชาขวด
น้ําชาชงที่ใชในการทดลอง ไดแก ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์, ชา Twining และ ชา Juroen โดยเตรียม
สารละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้าํ deionized ปริมาตร 50.00 mL ตามวิธกี ารเตรียมในขอ
2.2 ควบคุมสภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที จากนั้นเจือจางสารละลาย
ตัวอยางชาผง 25 เทา กอนทีจ่ ะนําไปทําการทดลอง
สวนยี่หอของน้ําชาขวดที่ใช ไดแก Oishi , Moshi, Unif, Zenya, Oishi(Lemon), Ivy, Oishi
(Strawberry), Puriku และ Omaishi เจือจางสารละลายตัวอยางชาขวด 5 - 10 เทา แลวแตชนิดของ
ตัวอยาง หลังผสมสารละลายตัวอยางกับ ABTS reagent ดังตารางที่ 2.10 - 2.13 โดยนําไปวัด
absorbance หลังตั้งไว 10 นาที ที่ความยาวคลื่น 734 nm ผลจากคาที่ไดนําไปคํานวณและสราง
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กราฟเชน เดียวกับการทดลองของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ในขอ 2.5.4 ทําการทดลองซ้ํา
ตัวอยางละ 5 ครั้ง
1). น้าํ ชาชง
ชาฉุยฟง , ชาจําปาศักดิ์ และ ชา Juroen เจือจาง 25 เทา จากความเขมขน 0.5000 g/50mL ทํา
การผสมกับ ABTS reagent และน้ําตามตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11 ABTS assay ของชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์ และ ชา Juroen เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000
g/50mL
ปริมาตร
ABTS reagent
(mL)
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

ปริมาตร
H2O
(µL)
500
465
450
425
400
375
350

ปริมาตร
สารละลายชา
(µL)

Final conc.
สารละลายชา
(ppm)

0
35
50
75
100
125
150

0
3.50
5.00
7.50
10.00
12.52
15.00
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ชา Twining เจือจาง 25 เทา จากความเขมขน 0.5000 g/50mL ทําการผสมกับ ABTS
reagent และน้าํ ตามตารางที่ 2.12
ตารางที่ 2.12 ABTS assay ของชา Twining เจือจาง 25 เทาจาก 1.0000 g/50 mL
ปริมาตร

ABTS
reagent
(mL)
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

ปริมาตร
H2O
(µL)
500
465
450
425
400
375
350

ปริมาตร
สารละลายชา

Final conc.
สารละลายชา

Twining

Twining

(µL)
0
35
50
75
100
125
150

(ppm)
0
7.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00

2). น้าํ ชาขวด
สําหรับตัวอยางน้ําชาขวดยีห่ อ Omaihi, Puriku, Moshi และ Oishi(Lemon) ทําการทดลอง
ตามตารางที่ 2.13 สวนชา Zenya, Oishi และ Unif ทําการทดลองดังตารางที่ 2.14
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ตารางที่ 2.13 ABTS assay ของชา Omaishi, Puriku, Moshi และ Oishi(Lemon) เจือจาง 10 เทา
จากขวด
ปริมาตร

ปริมาตร
H2O
ABTS
reagent (mL) (µL)
3.50
500
3.50
425
3.50
400
3.50
375
3.50
350
3.50
325
3.50
300

ปริมาตร
สารละลายชา
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

ตารางที่ 2.14 ABTS assay ของชา Zenya, Oishi และ Unif เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร

ABTS
reagent (mL)
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

ปริมาตร
H2O
(µL)
500
425
400
375
350
325
300

ปริมาตร
สารละลายชา
(µL)
0
35
50
75
100
125
150
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ตัวอยางน้ําชาขวดยี่หอ Ivy และ Oishi (Strawberry) ผสมสารละลาย ABTS reagent กับ
ชาตามตารางที่ 2.15
ตารางที่ 2.15 ABTS assay ของชา Ivy และ Oishi (Strawberry) ใชน้ําชาโดยตรงจากขวด
ปริมาตร

ABTS
reagent (mL)
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

ปริมาตร
H2O
(µL)
500
450
425
400
375
350
325

ปริมาตร
สารละลายชา
(µL)
0
50
75
100
125
150
175

2.5.6 การรายงานเปนคา CEAC (Catechin equivalent antioxidant capacity) ของสาร
ตัวอยาง
วิธีการ
นําคา EC50 ของสารตัวอยางทีไ่ ดจากการทดลองขอ 2.5.5 ไปคํานวณเปรียบเทียบกับคา
EC50 ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ไดจากการทดลองขอ 2.5.4 เพื่อหาปริมาณสาร
ประกอบฟนอลที่อยูในสารละลายตัวอยางชาแตละชนิดแลวรายงานเปนคา Catechin equivalent
antioxidant capacity (CEAC) ซึ่งมีหนวยเปน mg Catechin/ 1 g sample สําหรับน้ําชาชง และเปน
mg Catechin/ 1 mL sample สําหรับน้ําชาขวดสําเร็จรูป
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2.6 Ferric reducing antioxidant power assay : (FRAP assay)
2.6.1 การเตรียมสารละลาย
1. การเตรียมสารละลาย FRAP
- 300 mM Acetate buffer pH 3.6
ชั่ง Sodium acetate trihydrate 1.5 g ละลายใน acetic acid ปริมาตร 8.00 mL แลวปรับ
ปริมาตรดวยน้าํ deionized จนมีปริมาตรครบ 500.00 mL ในขวดปริมาตร
- 20 mM Ferric chloride (FeCl3•6H2O)
ชั่ง Ferric chloride อยางละเอียด 0.054 g ละลายในน้ํา deionized และปรับปริมาตรจนมี
ปริมาตรครบ 10.00 mL ในขวดปริมาตร
- 10 mM 2,4,6-tri-2-pyridyl-2-triazine (TPTZ)
ชั่ง TPTZ อยางละเอียด 0.0312 g ละลายใน 40 mM HCl เล็กนอย แลวปรับปริมาตร
ดวย 40 mM HCl จนมีปริมาตรครบ 10.00 mL ในขวดปริมาตร
การเตรียมสารละลาย FRAP reagent ทําโดยการผสมสารละลาย Acetate buffer pH 3.6
ปริมาตร 20.00 mL กับ สารละลาย Ferric chloride 2.00 mL และ สารละลาย TPTZ 2.00 mL
ตามลําดับ โดยตองเตรียมใหมทุกครั้งกอนการวิเคราะห
2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ความเขมขน 5.00 mM
ชั่ง Ferrous sulfate อยางละเอียด 0.6950 g ละลายในน้ํา deionized ปรับปริมาตรจนมี
ปริมาตรครบ 50.00 mL ในขวดปริมาตร
3. สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin hydrate ความเขมขนตั้งตน 0.03 M ในเมทานอล
ชั่ง (+)-Catechin hydrate อยางละเอียด 0.2000 g ละลายในเมทานอล และปรับปริมาตร
ใหเปน 25.00 mL ในขวดปริมาตร
4. สารละลายตัวอยางที่ใชในการทดลองมี 2 ชนิด คือ ตัวอยางชาผงและตัวอยางชาขวด
ตัวอยางชาผงที่ใชในการทดลองคือ ชาเขียวฉุยฟง ชาจําปาศักดิ์ ชา Twining และ ชา Juroen
เตรียมสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50.00 mL ควบคุม
สภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที ตามวิธีการเตรียมขอ 2.2 จากนั้นเจือจาง
สารละลายตัวอยางชาผง 25 เทา กอนที่จะนําไปทําการทดลองตอไป
ตัวอยางน้ําชาขวดทีใ่ ชในการทดลอง คือ Zenya, Unif, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(Strawberry), Omaishi และ Ivy เจือจางสารละลายตัวอยางชาขวด 5-10 เทา แลวแต
ชนิดของตัวอยางกอนทีจ่ ะนําไปทําการทดลองตอไป
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2.6.2 การศึกษา Spectrophotometric behaviors ของ FRAP reagent และ reagent +
standard /sample
วิธีการทดลอง
อุนสารละลาย FRAP ที่เตรียมใหมๆ ตามขอ 2.6.1 ที่อุณหภูมิ 37°C ผสมสารละลาย FRAP
reagent 3.00 mL กับน้ํา deionized 300 µL และสารมาตรฐาน Ferrous sulfate เขมขน 0.6000 mM
หรือ (+)-Catechin เขมขน 0.2208 mM ปริมาตร 100 µL แลวเขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไว 10 นาที แลว
นําไปบันทึก spectrum ที่ความยาวคลื่น 350-700 nm โดยใชน้ํา deionized เปน Blank
2.6.3 การศึกษา Kinetic curves ของ FRAP reagent และ reagent + standard /sample
ผสมสารละลายเชนเดียวกับขอ 2.6.2 แตทําการบันทึกคา absorbance ที่ความยาวคลื่น 595
nm เทียบกับเวลา
2.6.4 การรายงานเปนคา FRAP value ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin และสารตัวอยาง
วิธีการทดลอง
แบงการทดลองออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เตรียมกราฟมาตรฐานสําหรับการหาคา FRAP value โดยสารมาตรฐานที่ใชใน
การศึกษาคือ สารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate และ (+)-Catechin โดยทําการผสมสารละลาย
มาตรฐาน Ferrous sulfate หรือ (+)-Catechin ที่ความเขมขนตางๆ อยางละ 100 µL กับ 3.00 mL
ของสารละลาย FRAP reagent ที่เตรียมขึน้ ใหมๆ จากขอ 2.6.1 และอุน ใหความรอนที่ 37°C กับน้ํา
deionized 300 µL เขยาใหเขากันและตัง้ ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 นาที แลวนําไปวัดคา
absorbance ทันทีที่ความยาวคลื่น 595 nm โดยใชน้ํา deionized เปน Blank
สวนที่ 2 การหาคา FRAP value ในตัวอยางชา โดยตัวอยางชาที่ใชในการทดลองแบงเปน
ตัวอยางชาผง ไดแก ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์, ชา Twining และ ชา Juroen โดยเตรียมสารละลาย
ตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50.00 mL ตามวิธกี ารเตรียมในขอ 2.2 ควบคุม
สภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที จากนั้นเจือจางสารละลายตัวอยางชาผง 25
เทา กอนที่จะนําไปทําการทดลอง สวนน้ําชาขวดทีใ่ ช ไดแก Oishi, Moshi, Unif, Zenya,
Oishi(Lemon), Ivy, Oishi (Strawberry), Puriku และ Omaishi นํามาเจือจาง 5-20 เทา แลวแตชนิด
ของตัวอยางกอนที่จะนําไปทําการทดลองเชนเดียวกันกับสวนที่ 1 ทําการทดลองซ้ํา 5 ครั้ง
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2.7 Folin Denis method
2.7.1 การเตรียมสารละลาย
1. Folin-Denis reagent
เตรียมสารละลาย Folin-Denis reagent โดยการผสมน้าํ deionized 75.00 mL sodium
tungstate 10 g phosphomolydic acid 2 g และ orthophophoric acid 12.50 mL ตามลําดับ ในขวด
กนกลมขนาด 250.00 mL จากนั้นนําไป reflux เปนเวลานาน 2 ชั่วโมง วางตั้งทิ้งไวใหเย็น และ
ปรับปริมาตรใหเปน 100.00 mL ในขวดปริมาตร เก็บในที่มืด
2. สารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin hydrate ความเขมขนตั้งตน 100.00 ppm ในสารละลาย
เมทานอล
ชั่ง (+)-Catechin hydrate อยางละเอียด 0.0100 g ละลายในเมทานอล และปรับปริมาตรให
เปน 100.00 mL ในขวดปริมาตร
3. สารละลายอิ่มตัว NaHCO3 (Sat. NaHCO3)
ใสเกลือ NaHCO3 ในน้ํา deionized แลวคนสารละลายจนกระทั่งไดเปนสารละลายอิ่มตัว
กรองเก็บสารละลายสวนทีใ่ สไวใชในการทดลองตอไป
4. สารละลายตัวอยางที่ใชในการทดลองมี 2 ชนิด คือ ตัวอยางชาผงและตัวอยางชาขวด
ตัวอยางชาผงที่ใชในการทดลองคือ ชาเขียวฉุยฟง ชาจําปาศักดิ์ ชา Twining และ ชา Juroen
เตรียมสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50.00 mL ควบคุม
สภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที ตามวิธีการเตรียมขอ 2.2 จากนั้นเจือจาง
สารละลายตัวอยางชาผงเปน 25 เทา กอนที่จะนําไปทําการทดลองตอไป
ตัวอยางน้ําชาขวดทีใ่ ชในการทดลอง คือ Zenya, Unif, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(Strawberry), Omaishi และ Ivy เจือจางสารละลายตัวอยางชาขวด 5-10 เทา แลวแต
ชนิดของตัวอยางกอนทีจ่ ะนําไปทําการทดลองตอไป
2.7.2 การศึกษา Spectrophotometric behaviors ของ Folin-Denis reagent และ reagent +
standard /sample
วิธีการทดลอง
ผสมสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เขมขน 7.00 ppm กับสารละลาย Folin-Denis
reagent จากขอ 2.7.1 ปริมาตร 0.80 mL และ สารละลาย Sat. NaHCO3 0.80 mL ตามลําดับ ปรับ
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ปริมาตรดวยน้าํ deionized จนครบ 10.00 mL เขยาใหเขากันและตั้งทิ้งไว เปนเวลา 10 นาที แลว
นําไปบันทึก spectrum ที่ความยาวคลื่น 350 – 900 nm โดยใชน้ํา deionized เปน Blank ทําการ
ทดลองเชนเดียวกับสารละลายตัวอยางชาฉุยฟง เขมขน 8.21 ppm และ Unif 7.91 ppm เพื่อการ
เปรียบเทียบ spectrum
2.7.3 การศึกษา Kinetic curves ของ Folin-Denis reagent และ reagent + standard /
sample
ผสมสารละลายเชนเดียวกับขอ 2.7.2 แตทําการบันทึกคา absorbance ที่ความยาวคลื่น 750
nm เทียบกับเวลา
2.7.4 การหาปริมาณ Total phenolics ในสารตัวอยาง
วิธีการทดลอง
แบงการทดลองออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เตรียมกราฟมาตรฐานสําหรับการหาคา Total phenolics ในสารตัวอยางโดยสาร
มาตรฐานที่ใชคือ สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin โดยทําการผสมกับน้ํา, Folin - Dennis reagent
และ Sat.NaHCO3 ตามลําดับ ตามตารางที่ 2.15 ใหมปี ริมาตรรวมเปน 10.00 mL หลังจากนั้นเขยา
ใหเขากันและตั้งทิ้งไวที่อณ
ุ หภูมิ หองเปนเวลา 10 นาที แลวนําไปวัดคา absorbance ทันทีที่ความ
ยาวคลื่น 750 nm โดยใชน้ํา deionized เปน Blank
สวนที่ 2 การหาคา Total phenolics ในสารตัวอยางชา โดยตัวอยางชาทีใ่ ชในการทดลอง
แบงเปนตัวอยางชาผง ไดแก ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ,์ ชา Twining และ ชา Juroen เตรียมสาร
ละลายตัวอยาง 1% (w/v) ชาผง ในน้ํา deionized ปริมาตร 50.00 mL ตามวิธีการเตรียมในขอ 2.2
ควบคุมสภาวะของการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C เปนเวลา 15 นาที จากนั้นเจือจางสารละลายตัวอยาง
ชาผง 25 เทา กอนที่จะนําไปทําการทดลอง สวนน้ําชาขวดที่ใช ไดแก Oishi, Moshi, Unif, Zenya,
Oishi(Lemon), Ivy, Oishi (Strawberry), Puriku และ Omaishi นํามาเจือจาง 5-20 เทา แลวแตชนิด
ของตัวอยางกอนที่จะนําไปทําการทดลองเชนเดียวกันกับสวนที่ 1 ทําการทดลองซ้ํา 5 ครั้ง
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ตารางที่ 2.16 Folin-Denis method ของ Std.(+)-Catechin เพื่อเตรียมกราฟมาตรฐานสําหรับการหา
ปริมาณ Total phenolics

ขวดที่
1
2
3
4
5
blank

Conc.
Std.(+)-Catechin
(ppm)
1.00
2.50
5.00
7.50
10.00
-

Std.
(+)-Catechin
(ml)
0.10
0.25
0.50
0.75
1.00
-

H2O
(ml)
8.30
8.15
7.90
7.65
7.40
8.40

Folin-Denis
reagent
(ml)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Sat.
NaHCO3
(ml)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

บทที่ 3
ผลการทดลอง
3.1 เทคนิค Cyclic voltammetry (CV)
3.1.1 Cyclic voltammograms ของ (+)-Catechin, EGCG และตัวอยางชาฉุยฟง
เมื่อ subtract file voltammograms ของสารละลาย (+)-Catechin, EGCG และตัวอยางชา
ฉุยฟง ดวยสัญญาณ background ซึ่งเปน voltammogram ของสารละลาย 50 mM phosphate buffer
pH 7.0 จะได voltammograms แสดงในรูปที่ 3.1 ใช analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูล
ที่ไดจาก voltammograms ดังตารางที่ 3.1

รูปที่ 3.1 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin, EGCG และตัวอยางชา
ฉุยฟง ความเขมขน 0.40 mM ในสารละลาย 50 mM phosphase buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100
mV/s
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ผลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin, EGCG และ
ตัวอยางชาฉุยฟง ความเขมขน 0.40 mM ในสารละลาย 50 mM phosphase buffer pH 7.0 ใหผลดัง
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin, EGCG
และตัวอยางชาฉุยฟง ความเขมขน 0.40 mM ในสารละลาย 50 mM phosphase buffer pH 7.0 ที่
scan rate 100 mV/s
ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms
ประเภทสาร Forward scan (anodic) Reverse scan (cathodic)
Ep(V vs SCE) ipa(µA) Ep(V vs SCE) ipc(µA)
(+)-Catechin
0.198
9.257
0.131
-4.012
0.212
EGCG
6.430
0.111
-1.684
0.202
ตัวอยางชา
6.876
0.131
-1.898
สรุปผลการทดลอง
จาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin, EGCG และตัวอยาง
ชาฉุยฟงนั้น จะเห็นไดวาคาศักยไฟฟาออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin, EGCG
และตัวอยางชาฉุยฟงมีคาใกลเคียงกัน โดยแสดงในตารางที่ 3.1 ซึ่งในงานวิจัยนี้จะหาปริมาณของ
Catechins ที่อยูในตัวอยางชาชนิดตางๆ โดยแสดงในรูปของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin
โดย สาเหตุที่เลือกสารมาตรฐานชนิดนีม้ าเปนตัวแทน เนื่องจากเปนสารมาตรฐานที่หาซื้อไดงา ย
และราคาไมแพงนัก จึงเหมาะสมที่จะนํามาใชในงานวิจยั
3.1.2 Working electrode pretreatment
ผลจาก Cyclic voltammograms ที่ไดจากการผาน pretreatment ขั้วไฟฟาใชงานหลังจากมี
การนําไปใชบนั ทึก Cyclic voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin กอนหนานี้ โดย
วิธี cycling potential ในสารละลาย 0.10 M NaHCO3 ใชเวลาประมาณ 9 นาที ตามสภาวะในขอ
2.3.5 แสดงในรูปที่ 3.2
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รูปที่ 3.2 Cyclic voltammograms ของการทํา pretreatment ขั้วไฟฟาใชงาน โดยวิธี cycling
potential ในสารละลาย 0.10 M NaHCO3 จํานวน 3 รอบ ดวย scan rate 200 mV/s

i/A

สรุปผลการทดลอง
จากรูปที่ 3.2 นําไปขยายชวงกระแส -0.85 ถึง +1.25 ไดดังรูปที่ 3.3 โดยขัว้ ไฟฟาใชงานที่
นํามาใชในการทดลองนั้นไดผานการนําไปใชบันทึก Cyclic voltammogram ของ (+)-Catechin
กอนหนานี้ ซึ่งเมื่อพิจารณา Cyclic voltammograms ที่ไดจากการบันทึกตามการทดลองจะพบวา
scan รอบที่ 1 ยังคงมี peak ของ (+)-Catechin ที่ตําแหนงศักยไฟฟา 0.20 V vs SCE ปรากฏอยูแต
scan รอบที่ 2 และ 3 ไมปรากฏ peak ของ (+)-Catechin แลว แสดงวาการทํา pretreatment
ขั้วไฟฟาใชงานดวย cycling potential ในชวง -1.3 – (+1.6) V ในสารละลาย 0.10 M NaHCO3
สามารถใชทําความสะอาดขัว้ หลังจากการบันทึก voltammogram ไดโดยชวยขจัด adsorption ของ
(+)-Catechin และ product จากปฏิกิรยิ าที่ขั้วของ (+)-Catechin ไดซึ่งในการศึกษาตอไปจะใช
วิธีการทําความสะอาดขั้วโดยวิธีการ cycling potential กอนทุกครั้งที่จะทําการบันทึก Cyclic
voltammogram
0.335x10 -4
0.285x10 -4
0.235x10 -4
0.185x10 -4
0.135x10 -4
0.085x10 -4
0.035x10 -4
-0.015x10 -4
-0.065x10 -4
-1.500

scan 1

2
3

-1.000

-0.500

0

0.500

1.000

E / V v s SCE

รูปที่ 3.3 ภาพขยาย voltammograms รูปที่ 3.2

1.500

2.000
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การตรวจสอบการตอบสนองของขั้ว GCE แบบไมผาน pretreatment และผาน pretreatment
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลาย (+)-Catechin ดวยสัญญาณ background
ซึ่งเปน voltammograms ของสารละลาย phosphase buffer pH 7.0 จะได voltammograms ดังรูปที่
3.4 และ 3.5 จากนั้นใช analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูลทีไ่ ดจาก voltammograms ไดผล
ดังตารางที่ 3.2 และสรางกราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันและกระแสรีดักชัน กับ
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0
แบบไมผาน pretreatment และ ผาน pretreatment ไดดังรูปที่ 3.6

รูปที่ 3.4 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขนตางๆ ใน
สารละลาย 50 mM phosphase buffer pH 7.0 แบบไมผาน pretreatment ที่ scan rate 100 mV/s

รูปที่ 3.5 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขนตางๆ ใน
สารละลาย 50 mM phosphase buffer pH 7.0 แบบผาน pretreatment ที่ scan rate 100 mV/s
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ตารางที่ 3.2 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขม
ขนตางๆ ในสารละลาย 50 mM phosphase buffer pH 7.0 แบบไมผาน pretreatment และ ผาน
pretreatment ที่ scan rate 100 mV/s
ขอมูลจาก Cyclic Voltammograms∗
Catechin
Forward scan (anodic)
Reverse scan (cathodic)
Conc. Ep(V vs SCE)
Ep(V vs SCE)
ipa(µA)
ipc(µA)
(mM)
A
B
A
B
A
B
A
B
0.05 0.198 0.182 1.303 1.991 0.135 0.131 -1.032 -1.198
0.10 0.242 0.198 1.645 3.571 0.141 0.131 -1.609 -1.945
0.20 0.264 0.198 3.156 5.987 0.145 0.131 -2.767 -2.464
0.30 0.297 0.202 4.581 8.202 0.150 0.131 -2.932 -3.672
0.40 0.303 0.212 5.684 10.512 0.155 0.131 -3.058 -3.895

ipa/ipc
A
1.263
1.022
1.141
1.562
1.859

B
1.662
1.836
2.430
2.234
2.699

(∗ A = ไมผาน pretreatment, B = ผาน pretreatment)

รูปที่ 3.6 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันและกระแสรีดักชัน กับความเขมขนของ
สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขน 50 mM phosphate buffer pH 7.0 แบบไมผาน
pretreatment และ ผาน pretreatment ที่ scan rate 100 mV/s
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รูปที่ 3.7 กราฟความสัมพันธระหวางศักยไฟฟาออกซิเดชัน (Epa) และศักยไฟฟารีดักชัน (Epc) กับ
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขนตางๆ ในสารละลาย 50 mM
phosphase buffer pH 7.0 แบบ ไมผาน pretreatment และ ผานpretreatment
สรุปผลการทดลอง
จาก Cyclic voltammogram จะเห็น peak ที่เกิดจากปฏิกริ ิยาออกซิเดชันและปฏิกิริยา
รีดักชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เมื่อพิจารณาอัตราสวนระหวางกระแสออกซิเดชัน
และกระแสรีดกั ชันพบวามีคา มากกวา 1 ( ipa/ipc> 1) ที่ scan rate 100 mV/s นั่นแสดงวาเกิดปฏิกิริยา
เคมีที่ผิวหนาขัว้ โดยเมื่อมี rate constant, k ของปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น จะทําใหปฏิกิริยาที่ผิวหนาขัว้
เกิดไดชาลง ดังนั้นปฏิกิริยารีดอกซของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin จึงเปนกระบวนการผัน
กลับแบบไมสมบูรณ (quasi-reversible system)
จากรูปที่ 3.6 แสดงความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันและกระแสรีดักชันกับความ
เขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin แบบไมผาน pretreatment และผาน pretreatment
พบวา แบบผาน pretreatment กระแสออกซิเดชันเพิ่มขึน้ ตามความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin ที่เพิ่มขึ้นมากกวาแบบไมผาน pretreatment ซึ่งจะใหคากระแสออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
เล็กนอยในชวงแรกและจะลดลงเมื่อความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin มากขึ้น
เนื่องจาก active surface ของขั้วทํางานลดลงจากการไมไดทําความสะอาดขั้วไฟฟาใชงาน เมื่อ
พิจารณากระแสรีดักชันพบวา
กระแสไฟฟาที่ไดคอ นขางคงที่เมื่อความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin เพิ่มขึ้น นอกจากนีแ้ ลวยังพบวาความสัมพันธของคากระแสออกซิเดชันกับ
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ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานให sensitivity สูงกวา (โดยดูจาก slope) คากระแสรีดักชันกับ
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin โดย slope ของ ipa กับ conc. เทากับ 23.08 สวน
slope ของ ipc กับ conc. เทากับ 19.01 จึงเลือกใชคากระแสออกซิเดชันในการศึกษาตอไป
จากรูปที่ 3.7 แสดงความสัมพันธระหวางศักยไฟฟาออกซิเดชัน (Epa) และศักยไฟฟา
รีดักชัน (Epc) กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin แบบไมผาน pretreatment
และผาน pretreatment พบวาคาศักยไฟฟาของพีคแบบไมผาน pretreatment จะทําใหคา Epa และ Epc
เปลี่ยนไปตามความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin มากกวาคาศักยไฟฟาของพีคแบบ
ผาน pretreatment

i/ A

3.1.3 กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin จากเทคนิค Cyclic
voltammetry
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลาย (+)-Catechin ดวยสัญญาณ background
ซึ่งเปน voltammograms ของสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 จะได voltammograms
แสดงในรูปที่ 3.8 ใช analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูลทีไ่ ดจาก voltammograms ดัง
ตารางที่ 3.3 และสรางกราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชัน และกระแสรีดักชันกับความ
เขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ไดดังรูปที่ 3.9 แตเมื่อใชโปรแกรมคํานวณ
oxidation peak area ในชวงศักยไฟฟา -0.05 – (+0.35) V จะไดขอมูลดังตารางที่ 3.4 และสราง
ความสัมพันธของ peak area กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ไดดังรูปที่
3.10
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รูปที่ 3.8 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขนตางๆใน
สารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 เมื่อใช GCE vs SCE ที่ scan rate 100 mV/s
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ผลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่เขมขนตางๆ
แสดงใน ตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขม
ขนตางๆ ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 เมื่อใช GCE vs SCE ที่scan rate 100 mV/s
ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms
Catechin
Forward scan (anodic) Reverse scan(cathodic)
Conc.(mM)
ipa/ipc
Ep(V vs SCE) ipa(µA) Ep(V vs SCE) ipc(µA)
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000 0.000
0.182
0.05
1.991
0.131
-1.465 1.359
0.198
0.10
3.571
0.131
-2.532 1.410
0.198
0.20
5.987
0.131
-3.015 1.986
0.30
0.202
8.202
0.128
-3.425 2.395
0.212
0.40
10.512
0.128
-3.784 2.778
0.50
0.212
10.364
0.136
-3.936 2.633

∆Ep
0.000
0.051
0.067
0.067
0.074
0.084
0.076

รูปที่ 3.9 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชัน(ipa) และกระแสรีดักชัน (ipc) กับความ
เขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่เขมขนตางๆ ในสารละลาย 50 mM phosphate
buffer pH 7.0
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ตารางที่ 3.4 ขอมูล peak area (µC) ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขนตางๆ

ความเขมขน
( mM)
0.00
0.05
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50

Peak area (µC)
Forward scan
Reverse scan
( oxidation peak )
( reduction peak)
0.000
0.000
1.342
1.012
1.945
1.246
3.756
2.271
5.461
2.932
7.124
3.011
7.232
3.342

รูปที่ 3.10 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin
กับ oxidation peak area และ reduction area
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สรุปผลการทดลอง
จาก Cyclic voltammogram จะเห็น peak ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิรยิ า
รีดักชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เมื่อพิจารณาอัตราสวนระหวางกระแสออกซิเดชัน
และกระแสรีดกั ชันพบวา มีคามากกวา 1 (ipa/ipc > 1) ที่ scan rate เทากับ 100 mV/s แสดงวา
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ผิวหนาขัว้ โดยเมื่อมี rate constant, k ของปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น จะทําใหปฏิกิริยาที่
ผิวหนาขัว้ เกิดไดชาลง ดังนัน้ ปฏิกิริยารีดอกซของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin จึงเปนกระ บวนการผันกลับแบบไมสมบูรณ (quasi-reversible system)
จากรูปที่ 3.9 ผลจากการ plot คากระแสออกซิเดชันกับความเขมขนใหสมการเสนตรงเปน
y = 25.46x + 0.5883 : R2 = 0.9908 สวนคากระแสรีดักชัน กับ ความเขมขนใหสมการเสนตรงเปน
y = -8.2684x – 0.9232 : R2 = 0.8126 และเมื่อ plot คาระหวาง oxidation peak area และ
reduction peak area กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ดังรูปที่ 3.10 จะไดวา
คาoxidation peak area กับ ความเขมขน ใหสมการเสนตรง y = 17.396x + 0.227 และ R2 = 0.
9967 สวนคา reduction peak area กับ ความเขมขน ใหสมการเสนตรง y = 7.4173x + 0.4473 และ
R2 = 0.9176 ซึ่งคาระหวาง oxidation peak area กับ ความเขมขนมีความเปนเสนตรงมากกวาการ
plot คา reduction peak area กับ ความเขมขน จึงเลือกใชความสัมพันธระหวาง oxidation peak area
กับ ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ในการวิเคราะหหาปริมาณ Catechins ใน
ตัวอยางตอไป
3.1.4 การศึกษาผลของ scan rate ตอ Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin ดวยสัญญาณ
background จะได voltammogram แสดงในรูปที่ 3.11 ใช analysis peak search เพือ่ วิเคราะหหา
ขอมูลที่ไดจาก voltammogram ดังตารางที่ 3.5 จากนัน้ สรางกราฟความสัมพันธระหวางกระแส
ออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin กับ scan rate (ν) และรากที่สองของ scan rate
(√ν) ดังรูปที่ 3.12 และ 3.13
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รูปที่ 3.11 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขน 0.10 mM
ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate ตาง ๆ
ผลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขน 0.10
mM แสดงดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความ
เขมขน 0.10 mM ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate ตางๆ
ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms
Scan rate
Forward scan (anodic) Reverse scan(cathodic)
(mV/s)
ipa/ipc
Ep(V vs SCE) ip(µA) Ep(V vs SCE) ip(µA)
50
0.189
8.574
0.125
-6.167 1.390
0.197
100
13.052
0.116
-10.674 1.223
0.202
200
20.591
0.106
-18.768 1.097
0.218
300
27.965
0.096
-26.793 1.044
400
0.238
31.453
0.086
-29.658 1.060

∆Ep
0.064
0.081
0.096
0.122
0.152
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ตารางที่ 3.6 ขอมูลระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขน
0.10 mM ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 กับ scan rate (ν) และ (scan rate)1/2 (√ν)

ipa(µA)
8.574
13.052
20.591
27.965
31.453

ν (mV/s)
50
100
200
300
400

√ν (mV/s)1/2
7.071
10.0
14.1
17.3
20.0

รูปที่ 3.12 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชัน ipa กับ scan rate
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รูปที่ 3.13 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชัน (ipa) กับ (scan rate)1/2

สรุปผลการทดลอง
จากตารางที่ 3.6 เมื่อ scan rate เพิ่มขึ้น คา ipc จะเขาใกล ipa มากขึ้นแสดงวาสารผลิตภัณฑ
ที่เกิดจากปฏิกริ ิยาออกซิเดชันสามารถเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลับมาเปนสารตั้งตนใหมไดอีกครั้งที่
scan rate เร็วขึ้น (เปน reversible มากขึ้น)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาง ipa กับ scan rate และ ipa กับ (scan rate)1/2 พบวา ipa
แปรผันตาม (scan rate)1/2 และเมื่อ plot ระหวาง ipa กับ (scan rate)1/2 จะไดความสัมพันธเปน
เสนตรงโดยไดสมการเสนตรง y = 1.8583x – 5.5315 ; R2 = 0.9974 ซึ่งแนวโนมความเปนเสน
ตรงของความสัมพันธนี้บอกใหทราบวากระแสที่วัดไดเปนกระแสที่เกิดจาก diffusion controlled
มากกวาเกิดจากการ adsorption
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3.1.5 การศึกษาผลของ pH ของสารละลาย buffers ที่ใชเปน medium
1) ผลตอสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขน
0.40 mM ที่ pH ตางๆ ดวยสัญญาณ background จะได voltammogram ดังแสดงในรูปที่ 3.14 ใช
analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูลที่ไดจาก voltammograms ไดผลดังตารางที่ 3.7 และ
สรางกราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin กับคา
pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ของสารละลาย buffers และกราฟความสัมพันธระหวางคาศักยไฟฟาของสาร
ละลายมาตรฐาน (+)-Catechin กับคา pH 4.5, 7.0, และ 9.0 ของสารละลาย buffers ไดดังรูปที่ 3.15
และ 3.16 ตามลําดับ
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รูปที่ 3.14 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขน 0.40 mM
ในสารละลาย buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ที่ scan rate 100 mV/s
ผลจากการวิเคราะหขอมูลของ Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)Catechin ความเขมขน 0.40 mM ในสารละลาย buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ที่ scan rate 100
mV/s แสดงในตารางที่ 3.7
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ตารางที่ 3.7 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขน
0.40 mM ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ที่ scan rate 100 mV/s

Std.

ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms *
Forward scan (anodic)
Reverse scan (cathodic)
ip (µA)
ip (µA)
Ep(V vs SCE)
Ep(V vs SCE)

pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0
0.350, 0.217, 0.259, 5.68, 6.03, 5.34, 0.227, 0.126, 0.801, 1.17, 2.98, 6.12,
Catechin
0.740 0.620 4.36 4.59
- 0.881 0.791 4.58 3.77
หมายเหตุ : - หมายถึง ไมปรากฏพีค

รูปที่ 3.15 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin
กับคา pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ของสารละลาย buffers ที่ scan rate 100 mV/s
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รูปที่ 3.16 กราฟความสัมพันธระหวางคาศักยไฟฟาของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin กับคา
pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ของสารละลาย buffers ที่ scan rate 100 mV/s

2) ผลตอสารละลายมาตรฐาน EGCG
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ที่ความเขมขน 0.40
mM ที่ pH ตางๆ ดวยสัญญาณ background จะได voltammograms ดังแสดงในรูปที่ 3.17 ใช
analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูลที่ไดจาก voltammograms ไดผลดังตารางที่ 3.8 และ
สรางกราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน EGCG กับคา pH 4.5,
7.0 และ 9.0 ของสารละลาย buffers และกราฟความสัมพันธระหวางคาศักยไฟฟาของสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin กับคา pH 4.5, 7.0, และ 9.0 ของสารละลาย buffers ไดดังรูปที่ 3.18 และ
3.19 ตามลําดับ
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รูปที่ 3.17 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน 0.40 mM ใน
สารละลาย buffers pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ที่ scan rate 100 mV/s
ผลจากการวิเคราะหขอมูลของ Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG
ความเขมขน 0.40 mM ในสารละลาย buffers pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ที่ scan rate 100 mV/s แสดง
ในตารางที่ 3.8
ตารางที่ 3.8 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน 0.40
ในสารละลาย buffers pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ที่ scan rate 100 mV/s

Std.

ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms *
Forward scan (anodic)
Reverse scan (cathodic)
ip (µA)
ip (µA)
Ep(V vs SCE)
Ep(V vs SCE)

pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0
0.338, 0.197, 0.176, 4.65, 6.21, 2.98, 0.781, 0.750, 3.15 4.81, EGCG
- 0.579 1.78
หมายเหตุ : - หมายถึง ไมปรากฏพีค
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รูปที่ 3.18 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน EGCG กับคา
pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ของสารละลาย buffers ที่ scan rate 100 mV/s

รูปที่ 3.19 กราฟความสัมพันธระหวางคาศักยไฟฟาของสารละลายมาตรฐาน EGCG กับคา pH 4.5,
7.0 และ 9.0 ของสารละลาย buffers ที่ scan rate 100 mV/s
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สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของ pH ของสารละลาย buffers ที่ใชเปน medium ผลตอสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin จะเห็นวาจากรูปที่ 3.15 คากระแสออกซิเดชันที่ pH 7.0 จะมีคามากกวาที่
pH 4.5 และ 9.0 สําหรับรูปที่ 3.16 พบวาคาศักยไฟฟาออกซิเดชันที่ pH 7.0 มีคาเปน 0.217 (V vs
SCE) ซึ่งตรงกับคาศักยไฟฟาออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin แตที่คา pH 4.5
และ 9.0 คาศักยไฟฟาออกซิเดชันมีคาไมตรงกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin นั่นคือ pH ของ
สารละลาย buffer ที่เหมาะสมที่จะใชเปน medium คือ pH 7.0 ดังนั้นในการทดลองตอไปจึง
เลือกทําการวิเคราะหในสารละลาย phosphase buffer pH 7.0 สําหรับผลตอสารละลายมาตรฐาน
EGCG จากรูปที่ 3.18 พบวาคากระแสออกซิเดชันที่ pH 7.0 จะมีคา มากกวาที่ pH 4.5 และ 9.0
เชนเดียวกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และรูปที่ 3.19 จะเห็นวาคาศักยไฟฟาออกซิเดชันที่
pH 7.0 มีคาเปน 0.197 (V vs SCE) ซึ่งตรงกับคาศักยไฟฟาออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน
EGCG ที่คา pH 4.5 และ 9.0 คาศักยไฟฟาออกซิเดชันมีคาไมตรงกับสารละลายมาตรฐาน EGCG
ดังนั้น pH ของสารละลาย buffer ที่เหมาะสมที่จะใชเปน medium ของสารละลายมาตรฐาน
EGCG คือ pH 7.0 ใหผลเชนเดียวกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin

3.1.6 การศึกษาความเสถียรของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่เก็บในเมทานอล
และเก็บใน buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขน
0.40 mM ที่ pH ตางๆ ดวยสัญญาณ background จะได voltammograms ดังแสดงในรูปที่ 3.20, 3.21
และ 3.22 ตามลําดับ ใช analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูลที่ไดจาก voltammograms ดัง
ตารางที่ 3.9 และสรางกราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)Catechin ความเขมขน 0.40 mM กับระยะเวลาของการเก็บสารละลายที่เก็บในเมทานอลและเก็บใน
สารละลาย buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ไดดังรูปที่ 3.20
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รูปที่ 3.20 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขน 0.40 mM
ที่เก็บไวในตูเ ย็น (7 °C) ในสารละลาย 0.1 M acetate buffer pH 4.5 เปนเวลา 2 เดือน ที่ scan rate
100 mV/s
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รูปที่ 3.21 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขน 0.40 mM
ที่เก็บไวในตูเ ย็น (7 °C) ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 เปนเวลา 2 เดือน ที่
scan rate 100 mV/s
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รูปที่ 3.22 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขน 0.40 mM
ที่เก็บไวในตูเ ย็น (7 °C) ในสารละลาย 0.1 M NH3/NH4Cl buffer pH 9.0 เปนเวลา 2 เดือน ที่ scan
rate 100 mV/s
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รูปที่ 3.23 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขน 0.40 mM
ที่เก็บไวในเมทานอล ในตูเย็นอุณหภูมิ 7 °C ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 เปน
เวลา 2 เดือน ที่ scan rate 100 mV/s
ผลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขน 0.40
mM ในสารละลาย buffer ที่ pH ตางๆ แสดงในตารางที่ 3.9
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ตารางที่ 3.9 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความ
เขมขน 0.40 mM ที่เก็บไวในตูเย็น (7 °C) ในสารละลาย buffers ที่ pH ตางๆ เปนเวลา 2 เดือน
ที่ scan rate 100 mV/s
ระยะเวลา
(สัปดาห)

0
3
4
5
6
7
8

ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms *
Forward scan (anodic)
Reverse scan (cathodic)
ip(µA)
ip (µA)
Ep(V vs SCE)
Ep(V vs SCE)
pH 4.5
0.350,
0.740
0.348,
0.720
0.337,
0.710
0.337,
0.700
0.327,
0.700
0.207,
0.600
0.197,
0.589

pH 7.0
0.217,
0.620
0.207,
0.600
0.207,
0.599
0.207,
0.589
0.217,
0.619
0.187,
0.559
0.176,
0.589

pH 9.0
0.259,
0.540
0.267,
3.34,
3.12,
2.93,
-

pH 4.5
5.68,
4.36
4.33,
4.05
3.98,
3.22
3.44,
3.05
3.08,
2.13
2.50,
1.56
2.14,
1.23

pH 7.0
6.03,
4.59
4.98,
4.14
4.55,
3.71
4.12,
3.19
3.63,
2.85
3.12,
2.15
2.84,
1.98

pH 9.0
5.34,
4.21,
2.63,
0.87,
0.52,
-

pH 4.5
0.227,
0.881
0.237,
0.811
0.248,
0.801
0.248,
0.801
-

pH 7.0 pH 9.0
0.126, 0.801,
0.791 0.136, 0.811,
0.800 -

pH 4.5
1.17,
4.58
1.58,
3.59
1.45,
3.24
-

pH 7.0 pH 9.0
2.98, 6.12,
3.77
2.21, 5.61,
1.07
-

หมายเหตุ : - หมายถึง ไมปรากฏพีค
ที่ pH 9.0 ตั้งแตสัปดาหที่ 4 นั้นสารละลายเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และเขมขึ้นเปนลําดับในสัปดาห
ตอ ๆ มา
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ผลจากการวิเคราะหขอมูลของ Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)Catechin ความเขมขน 0.40 mM ที่เก็บไวในเมทานอล pH 7.0 ในตูเย็นที่อณ
ุ หภูมิ 7 °C แสดงใน
ตารางที่ 3.10
ตารางที่ 3.10 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขม
ขน 0.40 mM ที่เก็บในเมทานอล pH 7.0 ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 7 °C ในสารละลาย 50 mM phosphate
buffer pH 7.0 เปนเวลา 2 เดือน ที่ scan rate 100 mV/s
ระยะเวลา
(สัปดาห)
0
3
4
5
6
7
8

ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms
Forward scan (anodic)
Reverse scan (cathodic)
ip (µA) Ep(V vs SCE) ip (µA)
Ep(V vs SCE)
0.217,
5.68,
0.126,
2.98,
0.620
4.36
0.791
3.77
0.207,
5.51,
0.126,
2.91,
0.600
3.95
0.792
2.89
0.207,
5.45,
0.136,
2.82,
0.587
3.15
0.812
2.34
0.207,
5.32,
0.136,
2.45,
0.579
2.92
0.815
1.39
0.207,
5.30,
0.564
2.85
0.207,
5.12,
0.589
1.75
0.197,
4.84,
0.589
1.58
-

หมายเหตุ : - หมายถึง ไมปรากฏพีค
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รูปที่ 3.24 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)- Catechin
ความเขมขน 0.40 mM ที่เก็บไวในเมทานอลและเก็บไวในสารละลาย buffes ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0
กับระยะเวลาของการเก็บสารละลายเปนเวลา 2 เดือน ที่ scan rate 100 mV/s
สรุปผลการทดลอง
จากรูปที่ 3.24 จะพบวาที่ทั้ง 3 pH เมื่อเวลาของการเก็บสารละลายมาตรฐาน (+)- Catechin
มากขึ้นจะทําใหการตอบสนองสัญญาณทางไฟฟาของสารละลายนอยลง นั่นแสดงถึงปริมาณของ
Catechins ลดลงถึงแมวาจะเก็บไวที่อณ
ุ หภูมิตูเย็น (7°C) ก็ตาม นั่นแสดงวาระยะเวลาที่เก็บมีผลตอ
การลดลงของปริมาณ Catechins
เมื่อพิจารณาที่ pH เทากับ 9.0 นัน้ ตั้งแตสัปดาหที่ 4 สารละลายที่เก็บไวในอุณหภูมิตเู ย็น
เริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และเขมขึ้นเปนลําดับในสัปดาหตอๆ มา และเมื่อนํามาทําการทดลองตาม
ขั้นตอนก็ไมเกิด peak ใดๆ เลย สวนที่ pH 7.0 กับ 4.5 นั้น สามารถวัดไดแตเมื่อเวลาของการเก็บ
นานขึ้นก็จะใหการตอบสนองสัญญาณทางไฟฟาของสารละลายลดลง และจะพบวาที่ pH 4.5 นั้นจะ
ใหการตอบสนองสัญญาณทางไฟฟาของสารละลายลดลงมากกวาที่ pH 7.0 ซึ่งจากผลการทดลอง
ที่ไดจะเห็นวา การเก็บสารละลายมาตรฐาน (+)- Catechin ไวในเมทานอล pH 7.0 ดีกวาการเก็บไว
ในสารละลาย buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0
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3.1.7 การศึกษาความเสถียรของสารละลายมาตรฐาน EGCG ที่เก็บใน buffers ที่ pH
4.5, 7.0 และ 9.0
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ที่ความเขมขน 0.40 mM
ที่ pH ตางๆ ดวยสัญญาณ background จะได voltammogram ดังแสดงในรูปที่ 3.25, 3.26, 3.27 และ
3.28 ตามลําดับ ใช analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูลที่ไดจาก voltammograms แสดง
ในตารางที่ 3.11 และสรางกราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน
EGCG ความเขมขน 0.40 mM ที่ pH 4.5, 7.0 และ 9.0 ที่เก็บไวในตูเย็น ระหวางความเขมขนกับ
ระยะเวลาของการเก็บสารละลายไดดังรูปที่ 3.29
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รูปที่ 3.25 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน 0.40 mM ที่เก็บ
ไวในตูเย็น (7 °C) ในสารละลาย0.1 M acetate buffer pH 4.5 เปนเวลา 2 เดือน ที่ scan rate 100
mV/s

i/ A
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รูปที่ 3.26 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน 0.40 mM ที่เก็บ
ไวในตูเย็น (7 °C) ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 เปนเวลา 2 เดือน ที่ scan rate
100 mV/s

i/ A

0.700x10- 4
0.600x10- 4
0.500x10- 4
0.400x10- 4
0.300x10- 4
0.200x10- 4
0.100x10- 4
0
-0.100x10- 4
-0.250

0 week
3 week s

0

0.250

0.500

0.750

1.000

1.250

E / V v s SCE

รูปที่ 3.27 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน 0.40 mM ที่เก็บ
ไวในตูเย็น (7 °C) ในสารละลาย 0.1 M NH3/NH4Cl buffer pH 9.0 เปนเวลา 2 เดือน ที่ scan rate
100 mV/s

i/ A
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รูปที่ 3.28 Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน 0.40 mM ที่เก็บ
ไวในตูเย็น (7 °C) ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 เปนเวลา 3 สัปดาห ที่ scan
rate 100 mV/s
ผลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน 0.40 mM
ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่เก็บไวในตูเ ย็น (7 °C) เปนเวลา 2 เดือน ที่ scan
rate 100 mV/s แสดงในตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน
0.40 mM ที่เก็บไวในตูเย็น (7 °C) ในสารละลาย buffers pH 4.5, 7.0 และ 9.0 เปนเวลา 2 เดือน
ที่ scan rate 100 mV/s
ระยะเวลา
(สัปดาห)

0
3

ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms *
Forward scan (anodic)
Reverse scan (cathodic)
ip(µA)
ip(µA)
Ep(V vs SCE)
Ep(V vs SCE)
pH 4.5
0.338,
0.338,
-

pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5
0.197, 0.176, 4.65,
0.579 0.197, 0.267, 3.12,
-

pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0 pH 4.5 pH 7.0 pH 9.0
6.21, 2.98, 0.781, 0.750, - 3.15, 4.81, 1.78
4.48, 1.76 0.780, 0.750, - 2.85, 4.30, -
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ตารางที่ 3.11 (ตอ)

ระยะเวลา
(สัปดาห)

4
5
6
7
8

ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms *
Forward scan (anodic)
Reverse scan (cathodic)
ip(µA)
ip(µA)
Ep(V vs SCE)
Ep(V vs SCE)
pH 4.5
0.348,
0.348,
0.358,
0.358,
0.368,
-

pH 7.0
0.197,
0.197,
0.207,
0.207,
0.227,
-

pH 9.0
3.34,
1.54
3.12,
1.39
2.93,
1.04
-

pH 4.5
2.55,
2.12,
1.72,
1.44,
0.98,
-

pH 7.0 pH 9.0
4.16, 3.62, 3.44, 3.17, 2.85, -

pH 4.5
0.788,
0.788,
0.791,
0.791,
0.791,
-

pH 7.0 pH 9.0
0.761, 0.750, 0.750, 0.761, 0.771, -

pH 4.5
2.79,
2.66,
2.23,
2.12,
1.87,
-

pH 7.0 pH 9.0
4.22, 4.03, 3.74, 3.35, 3.14, -

- หมายถึง ไมปรากฏพีค
หมายเหตุ : ที่ pH 9.0 ตั้งแตสัปดาหที่ 3 นั้นสารละลายเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และเขมขึ้นเปน
ลําดับในสัปดาหตอๆ มา
ผลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน 0.40 mM
ที่เก็บในเมทานอล ในตูเย็นอุณหภูมิ 7 °C แสดงใน ตารางที่ 3.12
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ตารางที่ 3.12 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความเขมขน
0.40 mM ที่เก็บในเมทานอล ในตูเย็นอุณหภูมิ 7 °C ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH
7.0 เปนเวลา 3 สัปดาห ที่ scan rate 100 mV/s
ระยะเวลา
(สัปดาห)
0
3

ขอมูลจาก Cyclic Voltamograms *
Forward scan (anodic)
Reverse scan (cathodic)
Ip(µA)
Ep(V vs SCE)
Ip(µA)
Ep(V vs SCE)
0.197,
6.21,
0.750,
4.81
0.579
1.78
0.197,
4.48,
0.750,
4.67
0.560
1.53
-

รูปที่ 3.29 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน EGCG ความ
เขมขน 0.40 mM ที่เก็บไวในตูเย็น (7 °C) ในสารละลาย buffers ที่ pH ตางๆ ที่ scan rate 100 mV/s
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สรุปผลการทดลอง
จากรูปที่ 3.27 จะพบวาที่ทั้ง 3 pH เมื่อเวลาของการเก็บสารละลายมาตรฐาน EGCG มาก
ขึ้นจะทําใหการตอบสนองสัญญาณทางไฟฟาของสารละลายนอยลงนัน่ แสดงถึงปริมาณของ EGCG
ที่ลดลงถึงแมวาจะเก็บไวที่อณ
ุ หภูมิตูเย็น (7 °C) ก็ตาม นัน่ แสดงวาระยะเวลาที่เก็บมีผลตอการลดลง
ของปริมาณ EGCG
เมื่อพิจารณาที่ pH เทากับ 9.0 นัน้ ตั้งแตสัปดาหที่ 3 สารละลายที่เก็บไวในอุณหภูมิตเู ย็น
เริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และเขมขึ้นเปนลําดับในสัปดาหตอ ๆ มาซึ่งสารละลายจะมีการเปลี่ยนแปลง
ของสีเร็วกวาสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin 1 สัปดาห และเมื่อนํามาทําการทดลองตามขั้นตอน
ก็ไมเกิด peak ใดๆ เลย สวนที่ pH 7.0 กับ 4.5 นั้น สามารถวัดไดแตเมื่อเวลาของการเก็บนานขึ้นก็
จะใหการตอบสนองสัญญาณทางไฟฟาของสารละลายลดลง และจะพบวาที่ pH 7.0 นั้นจะใหการ
ตอบสนองสัญญาณทางไฟฟาของสารละลายลดลงมากกวาที่ pH 4.5 ซึ่งจากผลการทดลองที่ไดจะ
เห็นวา การเก็บไวในเมทานอล pH 7.0 ดีกวาการเก็บไวในสารละลาย buffers ที่ pH 4.5, 7.0 และ
9.0
3.1.8 การศึกษาผลของอุณหภูมิในการชงน้ําชาในเวลา 15 นาที
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ดวยสัญญาณ
background และใช analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูลที่ไดจาก voltammograms ในชวง
ศักยไฟฟา 0.05 - 0.35 V ไดผลดังตารางที่ 3.13 และ 3.14 จากนั้นสรางกราฟความสัมพันธระหวาง
peak area กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เพื่อใชเปนกราฟมาตรฐานสําหรับ
การหาปริมาณ Catechins ดังรูปที่ 3.30
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ตารางที่ 3.13 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความ
เขมขนตางๆ ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s
ความเขมขน
( mM)
0.00
0.05
0.10
0.20
0.30
0.40

Ep
(V vs SCE)
0.000
0.202
0.202
0.198
0.207
0.207

ip
(µA)
0.000
1.246
2.457
5.732
6.890
7.013

Peak area
(µC)
0.000
1.406
3.198
7.562
11.234
13.689

จากตารางที่ 3.13 สรางกราฟความสัมพันธระหวาง peak area กับความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin เพื่อใชเปนกราฟมาตรฐานสําหรับการหาปริมาณ Catechins ดังรูปที่ 3.30

รูปที่ 3.30 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin กับ peak area สําหรับการหาปริมาณ
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ผลจากการบันทึก Cyclic voltammograms ของตัวอยางน้ําชาชงไดขอมูลดังตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของตัวอยางน้ําชาชง ชงที่อุณหภูมิตางๆ ใน
สารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 (n=5)

ชุดที่
1

2

3

4

5

6

7

8

ปริมาตร
Sample
น้ําหนักชาบด สุทธิ Temp Time
(g)
(mL) ( °C) (min)
0.5006
0.5008
0.5003
0.5002
0.5006
0.5007
0.5008
0.5006
0.5004
0.5006
0.5003
0.5004
0.5007
0.5005
0.5009
0.5004
0.5003
0.5003
0.5008
0.5002
0.5006
0.5005

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
60
60
60
65
65
65
70
70
65
75
75
75
80
80
80
80
80
85
90

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ขอมูลจาก Cyclic voltammograms
Peak area
ip
Ep
(µC)
(V vs SCE) (µA)
0.212
0.217
0.202
0.217
0.192
0.202
0.212
0.212
0.212
0.198
0.217
0.202
0.192
0.212
0.198
0.212
0.192
0.202
0.202
0.217
0.202
0.212

3.388
3.159
3.282
3.346
3.294
3.610
3.511
3.711
3.349
4.002
3.663
3.642
3.885
3.706
3.859
3.814
3.762
4.134
3.482
4.012
3.669
3.627

5.035
4.558
5.195
5.014
5.416
5.624
5.670
5.844
5.412
6.312
5.824
5.971
6.504
5.971
6.460
6.058
6.025
6.573
5.696
6.539
6.202
5.862
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ตารางที่ 3.14 (ตอ)
ชุดที่

9

10

ปริมาตร
Sample
น้ําหนักชาบด สุทธิ Temp Time
(g)
(mL) ( °C) (min)
0.5003
0.5008
0.5005
0.5008
0.5005
0.5003
0.5005
0.5006

50
50
50
50
50
50
50
50

90
90
95
95
95
100
100
100

15
15
15
15
15
15
15
15

ขอมูลจาก Cyclic voltammograms
Peak area
ip
Ep
(µC)
(V vs SCE) (µA)
0.202
0.192
0.217
0.198
0.217
0.212
0.198
0.198

3.779
3.714
4.003
3.517
3.774
3.533
3.569
3.664

5.988
6.435
6.331
5.706
5.986
5.632
5.972
6.120

เมื่อวิเคราะหปริมาณ Catechins ที่อยูในตัวอยางน้ําชาชงโดยการเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ซึ่งมีสมการเสนตรงเปน y = 35.855x – 0.093
คํานวณหาปริมาณ Catechins ในหนวย %(w/w) หรือ กรัมตอ 100 กรัมใบชาแหง ไดดังตารางที่ 3.15
ตารางที่ 3.15 ผลของอุณหภูมิในการชงชาตอปริมาณ Catechins ในน้ําชาของตัวอยางน้ําชาชง
ฉุยฟงที่อุณหภูมิตางๆ ที่เวลา 15 นาที
ตัวอยางน้ําชาชง
Temp ( °C)
50
60
65
70
75
80

ชุดที่ (ปริมาณ Catechins)
(% w/w)
1
10.78
10.75
12.11
13.47
13.87
12.94

2
9.77
11.58
12.48
12.45
12.75
12.87

3
11.12
12.02
11.57
12.75
13.77
14.02

x

SD

10.56
11.45
12.05
12.89
13.46
13.28

0.70
0.64
0.46
0.52
0.62
0.64

100

ตารางที่ 3.15 (ตอ)
ตัวอยางน้ําชาชง

ชุดที่ (ปริมาณ Catechins)
(% w/w)

Temp ( °C)
85
90
95
100

1
12.17
12.52
13.51
12.04

2
13.95
12.79
12.19
12.75

3
13.23
13.72
12.78
13.06

x

SD

13.12
13.01
12.83
12.62

0.60
0.63
0.66
0.53

จากนัน้ สรางกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณ Catechins ที่หาจากเสนกราฟมาตรฐาน
ในหนวย %(w/w) กับอุณหภูมิ ไดดังรูปที่ 3.31

16.00
15.00
% w/w Catechin

14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
40

50

60

70

80

90

100

110

Temp.( 0C)

รูปที่ 3.31 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณ Catechins ในตัวอยางน้ําชาที่หาไดในหนวย
%(w/w) กับอุณหภูมิ ( °C)
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สรุปผลการทดลอง
จากรูปที่ 3.31 พิจารณาที่ 3 อุณหภูมิ คือ 50, 75, 100 °C เมื่อใชวิธีทางสถิติคือ t-test
เปรียบเทียบขอมูล จากตาราง t- distribution ณ degree of freedom = (n1 + n2 – 2) = 4 ที่ 95%
confidence level (P= 0.05) (ภาคผนวก ก) พบวา ที่อณ
ุ หภูมิ 50 °C กับ 75°C มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ สวนที่อุณหภูมิ 75°C กับ 100°C ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แต %
Catechins สูงสุดที่อุณหภูมิ 75 °C ดังนั้นจึงเลือกการชงชาที่อุณหภูมิ 75 °C ตอไป
3.1.9 ความถูกตอง (accuracy) ของการหาปริมาณ Catechins โดยเทคนิค standard
addition method
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายตัวอยางที่ไดจากทั้ง 2 ชุด การทดลองดวย
สัญญาณ background และใช analysis peak search เพื่อวิเคราะหหาขอมูลที่ไดจาก voltammograms
ไดผลดังตารางที่ 3.16 และ 3.17
ตารางที่ 3.16 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้ําชาชง
(ชาเขียวฉุยฟง) ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s
Ep ( V vs SCE )
ครั้งที่

S

1
2
3
4
5

0.202
0.202
0.192
0.202
0.202

ip (µA)

Peak area (µC)

S+0.10 S+0.20 S S+0.10 S+0.20 S S+0.10
mM
mM
mM
mM
mM
0.192 0.212 2.389 3.873 4.592 4.589 5.634
0.202 0.212 2.454 3.462 4.212 4.828 5.712
0.202 0.202 3.012 3.053 3.983 4.953 5.912
0.202 0.202 2.891 3.894 4.118 4.565 5.681
0.202 0.212 2.012 3.154 3.812 4.891 5.895

S+0.20
mM
6.745
6.824
7.012
6.757
6.991
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ตารางที่ 3.17 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายตัวอยาง น้ําชาขวด (Oishi) ใน
สารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s
Ep ( V vs SCE )
ครั้งที่

S

1
2
3
4
5

0.202
0.202
0.192
0.202
0.192

Peak area (µC)

ip (µA)

S+0.10 S+0.20 S S+0.10 S+0.20 S S+0.10
mM
mM
mM
mM
mM
0.202 0.212 0.812 0.957 1.913 1.356 1.795
0.202 0.202 0.954 1.048 1.866 1.228 1.684
0.192 0.202 0.838 0.993 1.858 1.385 1.845
0.202 0.192 0.893 1.122 1.766 1.434 1.965
0.202 0.202 0.859 0.982 1.913 1.182 1.683

S+0.20
mM
2.312
2.229
2.397
2.621
2.279

จากผลการจัดการขอมูลในตารางที่ 3.16 โดยสรางกราฟความสัมพันธระหวาง peak area
กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่เติมลงไปในสารละลายตัวอยางชาฉุยฟง
แลวหาสมการเสนตรงความสัมพันธระหวางขอมูลทั้งสองไดดังตารางที่ 3.18
ตารางที่ 3.18 ขอมูลที่ไดจากกราฟความสัมพันธระหวาง peak area กับความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin ที่เติมลงไปในสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้าํ ชาฉุยฟง
ครั้งที่
1
2
3
4
5

สมการเสนตรง
y = 10.78x + 4.578
y = 9.98x + 4.790
y = 10.30x + 4.929
y = 10.96x + 4.572
y = 10.50x + 4.876

R2
0.9997
0.9957
0.9984
0.9989
0.9994

X ที่ Y= 0
-0.4247
-0.4799
-0.4788
-0.4171
-0.4644

ผลการจัดการขอมูลในทํานองเดียวกันกับน้ําชา Oishi ไดผลดังตารางที่ 3.19
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ตารางที่ 3.19 ขอมูลที่ไดจากกราฟความสัมพันธระหวาง peak area กับความเขมขนของสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin ที่เติมลงไปในสารละลายตัวอยาง น้ําชาขวด (Oishi)
ครั้งที่
1
2
3
4
5

สมการเสนตรง
y = 4.780x + 1.343
y = 5.005x + 1.213
y = 5.060x + 1.368
y = 5.935x + 1.413
y = 5.485x + 1.166

R2
0.9978
0.9974
0.9973
0.9963
0.9975

X ที่ Y= 0
-0.2853
-0.2424
-0.2707
-0.2381
-0.2126

ผลการวิเคราะห %Recovery ของตัวอยางทั้งสอง แสดงในตารางที่ 3.20
ตารางที่ 3.20 %Recovery ที่ไดจากการทดลองทั้ง 5 ครั้ง ของสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้าํ
ชาฉุยฟง และน้ําชาขวด (Oishi) (n=5)
ตัวอยางชาฉุยฟง
ครั้งที่
1
2
3
4
5

%Recovery
0.10 mM
96.93
88.34
93.16
101.84
95.63

%Recovery
0.20 mM
99.99
99.88
100.03
100.15
100.04

x

95.18

100.02

SD

4.96

0.10

ตัวอยางชา Oishi
%Recovery
0.10 mM
91.92
91.06
90.92
89.45
90.53
90.78
0.90

%Recovery
0.20 mM
100.04
99.98
100.23
100.08
99.58
99.98
0.24

จากขอมูลในตารางที่ 3.20 เมื่อตรวจสอบขอมูลที่สงสัยทั้งหมดโดยใช G-test แลวพบวา
%Recovery ที่ไดจากการทดลองทั้ง 5 ครั้ง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือคาที่สงสัย
ไมตองตัดทิ้ง
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สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองคาเฉลี่ยของ %Recovery ของตัวอยางชาฉุยฟงจากสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin เขมขน 0.10 mM มีคาเทากับ 95.18 ± 4.96 %, คาเฉลี่ยของ %Recovery ของ
สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เขมขน 0.20 mM มีคาเทากับ 100.02 ± 0.10% ตามลําดับ สวน
คาเฉลี่ยของ %Recovery ของตัวอยางชา Oishi จากสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เขมขน 0.10
mM มีคาเทากับ 90.78 ± 0.90%, คาเฉลี่ยของ %Recovery ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin
เขมขน 0.20 mM มีคา 99.98 ± 0.24% ตามลําดับ จะเห็นไดวา %Recovery ของตัวอยางชาทั้ง 2
แบบมีคาใกลเคียงกันไมแตกตางกันมากนัก โดยที่ตวั อยางชาฉุยฟงจะมีคาเฉลี่ยของ %Recovery
มากกวาทั้ง 2 ความเขมขน ซึ่งในตัวอยางชาโดยทั่วไปแลวองคประกอบที่พบจะมีหลายชนิด แต
ในงานวิจยั นี้จะหาปริมาณของ Catechins ทั้งหมดที่อยูใ นชาออกมาในรูปของ (+)-Catechin ดังนั้น
การวิเคราะหหาปริมาณ Catechins ในตัวอยางชาโดยวิธี Cyclic voltammetry จึงเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ ที่จะใชในการหาปริมาณ Catechins ได
3.1.10 ผลการศึกษาความแมนยํา (precision) ในการหาปริมาณ Catechins ในตัวอยางน้าํ
ชาชง และน้ําชาขวด
1. ผลความแมนยํา (precision) ของการวิเคราะหสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เขมขน 0.20 mM
ดวย file ของสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 และใช analysis peak search ผลการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดแสดงในตารางที่ 3.21
ตารางที่ 3.21 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความ
เขมขน 0.20 mM ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s
ครั้งที่

Ep ( V vs SCE )

ip (µA)

Peak area (µ C)

1
2
3
4

0.212
0.222
0.217
0.202

5.332
4.765
5.436
5.481

5.902
5.665
6.231
5.845
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ตารางที่ 3.21 (ตอ)
ครั้งที่

Ep ( V vs SCE )

ip (µA)

Peak area (µ C)

5
6
7
8
9
10

0.212
0.222
0.217
0.202
0.212
0.222
0.214
0.008
3.738

5.639
5.312
5.887
5.624
5.801
5.525
5.435
0.313
5.759

6.358
5.981
6.677
6.448
6.834
6.367
6.231
0.378
6.066

x

SD
%RSD

สรุปผลการทดลอง
จากผลการวิเคราะหความแมนยําของการวัดคาศักยไฟฟา กระแสไฟฟาและ peak area โดย
ใชสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขน 0.20 mM วิเคราะหซ้ํา 10 ครั้ง ใหคา Ep = 0.214
± 0.008 (%RSD = 3.738), ip = 5.435 ± 0.313 (%RSD = 5.759) และคา peak area = 6.231 ±
0.378 (%RSD = 6.066)

2. ผลความแมนยํา (precision) ของการวิเคราะหสารละลายตัวอยาง 1% (w/v) น้ําชาชง
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอยางดวย file
ของสารละลาย 50 mM phosphate buffer และใช analysis peak search ผลการวิเคราะหขอมูลที่ได
แสดงในตารางที่ 3.22 และ 3.23
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ตารางที่ 3.22 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความ
เขมขนตาง ๆ ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s
Conc.Std
(mM)

Ep
( V vs SCE )

0.00
0.05
0.10
0.20
0.30
0.40

0.000
0.198
0.217
0.202
0.217
0.222

ip
(µA)
0.000
2.014
2.346
4.377
7.231
8.462

Peak area
(µ C)
0.000
2.351
3.498
5.972
9.564
11.945

จากตารางที่ 3.22 สรางกราฟความสัมพันธระหวาง peak area กับความเขมขนของสาร
ละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เพื่อใชเปนกราฟมาตรฐานสําหรับการหาปริมาณ ดังรูปที่ 3.32

รูปที่ 3.32 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin กับ peak area สําหรับการหาปริมาณ Catechins
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ตารางที่ 3.23 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของตัวอยางน้ําชาเขียวฉุยฟง 1% (w/v) ชงที่
อุณหภูมิ (75 °C) ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่เวลา 15 นาที (n=10)

ชุดที่

น้ําหนักชาบด
(g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.5006
0.5008
0.5003
0.5002
0.5006
0.5007
0.5008
0.5006
0.5006
0.5008

ขอมูลจาก Cyclic voltammograms
ip
Peak area
Ep
(V vs SCE) (µA)
(µC)
0.217
3.388
5.297
0.217
3.159
5.410
0.202
3.282
5.814
0.212
3.346
6.015
0.192
3.294
6.092
0.222
3.610
5.729
0.198
3.511
5.428
0.212
3.711
5.373
0.212
3.388
5.695
0.222
3.159
5.327

หาปริมาณ Catechins ที่อยูในตัวอยางน้ําชาชงจากกราฟเสนตรงมาตรฐาน ซึ่งมีสมการ
เสนตรงเปน y = 29.273x + 0.4322 คํานวณหาปริมาณ Catechins ในหนวย %(w/w) หรือ กรัมตอ
100 กรัมใบชาแหง ไดดังตารางที่ 3.24
ตารางที่ 3.24 ปริมาณ Catechins ที่หาไดจากเสนกราฟมาตรฐาน y = 29.273x + 0.4322
ครั้งที่

%(w/w) Catechin

1
2
3
4
5
6

12.53
12.81
13.85
14.39
14.57
13.64
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ตารางที่ 3.24 (ตอ)
ครั้งที่
7
8
9
10
x

SD
%RSD

%(w/w) Catechin
12.86
12.72
13.55
12.60
13.35
0.75
5.64

สรุปผลการทดลอง
ผลการวิเคราะหความเขมขนของการวิเคราะหตวั อยางชาฉุยฟง n = 10 ครั้ง พบวาใหคา
%(w/w) Catechin เทากับ 13.35 ±0.75
3.1.11 การวิเคราะหปริมาณ Catechins / CEAC ในตัวอยางชา
เมื่อ subtract file voltammogram ของสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin และสารละลาย
ตัวอยางดวย file ของสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ได voltammograms แสดงในรูป
ที่ 3.33 - 3.37 และใช analysis peak search ใหผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดแสดงดังตารางที่ 3.253.28 ตามลําดับ

รูปที่ 3.33 กราฟความสัมพันธระหวางกระแสออกซิเดชันของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่
ความเขมขนตางๆ ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer ที่ scan rate 100 mV/s
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ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)Catechin ที่ความเขมขนตางๆ ไดดังตารางที่ 3.25
ตารางที่ 3.25 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความ
เขมขนตาง ๆ ในสารละลาย 50 mM phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s (n=5)
ความเขมขน
( mM)
0.00
0.05
0.10
0.20
0.30
0.40

Anodic - Peak area (µC)
ครั้งที่ 1
0.000
1.342
1.945
3.756
5.461
7.124

ครั้งที่ 2
0.000
1.489
2.312
4.102
5.847
7.569

ครั้งที่ 3
0.000
1.565
2.224
4.212
6.124
7.898

ครั้งที่ 4
0.000
1.645
2.342
4.152
6.121
7.875

ครั้งที่ 5
0.000
1.845
2.675
4.598
6.784
8.745

x

0.000
1.577
2.300
4.164
6.067
7.842

SD
0.000
0.187
0.262
0.300
0.484
0.594

จากขอมูลในตารางที่ 3.25 สรางกราฟความสัมพันธระหวาง peak area กับความเขมขน
ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin เพือ่ ใชเปนกราฟมาตรฐานสําหรับการหาปริมาณ Catechins
ดังรูปที่ 3.34

รูปที่ 3.34 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin กับ peak area สําหรับการหาปริมาณ Catechins
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รูปที่ 3.35 Cyclic voltammograms ของตัวอยางน้ําชาชงชนิดตางๆ ในสารละลาย 50 mM
phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s
ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก Cyclic voltammograms ของตัวอยางน้ําชาชงชนิดตางๆ
แสดงในตารางที่ 3.26
ตารางที่ 3.26 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของตัวอยางน้ําชาชงชนิดตางๆ ในสารละลาย 50
mM phosphate buffer pH 7.0 (n=5)

สารตัวอยาง น้ําหนักชาบด
(g)

ชาฉุยฟง

ชาจําปาศักดิ์

0.5005
0.5008
0.5003
0.5009
0.5004
0.5006
0.5007
0.5009
0.5006

ขอมูลจาก Cyclic voltammograms
Ep
ip
Peak area
(V vs SCE) (µA)
(µC)
0.217
2.220
3.300
0.217
2.346
3.345
0.202
2.285
3.305
0.212
2.416
3.402
0.217
2.302
3.315
0.192
1.594
2.238
0.222
1.488
2.225
0.198
1.439
2.191
0.212
1.412
2.153
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ตารางที่ 3.26 (ตอ)

สารตัวอยาง น้ําหนักชาบด
(g)

ชา Twining

ชา Juroen

0.5007
0.5005
0.5006
0.5007
0.5003
0.5006
0.5007
0.5008
0.5006
0.5007
0.5009

ขอมูลจาก Cyclic voltammograms
Ep
ip
Peak area
(V vs SCE) (µA)
(µC)
0.222
1.756
2.492
0.198
1.071
1.589
0.212
1.322
1.705
0.222
1.223
1.656
0.198
1.271
1.689
0.212
1.094
1.602
0.222
1.916
2.835
0.198
1.994
2.874
0.212
1.943
2.839
0.222
2.115
2.907
0.198
2.067
2.824

จากขอมูลในตารางที่ 3.26 หาปริมาณ Catechins ที่อยูใ นตัวอยางน้ําชาชงโดยเปรียบเทียบ
กับกราฟมาตรฐาน (+)-Catechin ซึ่งมีสมการเสนตรงเปน y = 19.02x + 0.3308 โดยรายงานเปนคา
CEAC (mg Catechin / 1 g sample) แสดงในตารางที่ 3.28
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รูปที่ 3.36 Cyclic voltammograms ของสารตัวอยางน้ําชาขวดชนิดตางๆ ในสารละลาย 50 mM
phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s

รูปที่ 3.37 Cyclic voltammograms ของสารตัวอยางน้ําชาขวดชนิดตางๆ ในสารละลาย 50 mM
phosphate buffer pH 7.0 ที่ scan rate 100 mV/s
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ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก Cyclic voltammograms ของของตัวอยางน้ําชาขวด
ชนิดตางๆ แสดงในตารางที่ 3.27
ตารางที่ 3.27 ขอมูลจาก Cyclic voltammograms ของตัวอยางน้ําชาขวดชนิดตางๆ ในสารละลาย
50 mM phosphate buffer pH 7.0 (n=5)

ชนิดของชา

ครั้งที่

Zenya

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

Moshi

Oishi

Unif

Oishi(Lemon)

ขอมูลจาก Cyclic voltammograms
Peak area
ip
Ep
(µC)
(V vs SCE)
(µA)
0.198
0.202
0.198
0.198
0.202
0.212
0.212
0.217
0.222
0.217
0.198
0.202
0.212
0.202
0.212
0.202
0.212
0.212
0.202
0.212
0.217

1.673
1.562
1.613
1.535
1.498
1.412
1.473
1.455
1.401
1.397
1.518
1.454
1.466
1.481
1.523
1.924
2.116
2.245
2.053
1.867
1.224

2.504
2.473
2.514
2.405
2.482
2.324
2.415
2.340
2.289
2.285
2.442
2.324
2.412
2.415
2.473
2.983
3.088
3.112
3.074
2.887
2.216
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ตารางที่ 3.27 (ตอ)

ชนิดของชา

Oishi(Strawberry)

Omaishi

Ivy

Puriku

ครั้งที่
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ขอมูลจาก Cyclic voltammograms
Peak area
ip
Ep
(µC)
(V vs SCE)
(µA)
0.217
0.217
0.217
0.217
0.222
0.222
0.227
0.222
0.222
0.212
0.212
0.212
0.217
0.217
0.222
0.222
0.212
0.212
0.222
0.212
0.212
0.212
0.212
0.217

1.397
1.312
1.326
1.307
0.868
0.944
1.134
1.012
0.983
1.345
1.117
1.053
1.380
0.982
1.177
1.204
1.045
1.198
1.082
1.308
1.274
1.404
1.342
1.306

2.297
2.171
2.272
2.265
1.322
1.368
1.401
1.287
1.257
2.171
2.084
2.022
2.153
1.985
1.524
1.585
1.411
1.543
1.474
2.171
2.145
2.340
2.289
2.285
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จากขอมูลในตารางที่ 3.27 หาปริมาณ Catechins ที่อยูใ นตัวอยางน้ําชาขวดโดยเปรียบ
เทียบกับกราฟมาตรฐาน (+)-Catechin ซึ่งมีสมการเสนตรงเปน y = 19.02x + 0.3308 โดยรายงาน
เปนคา CEAC (mg Catechin / 1 mL sample) แสดงในตารางที่ 3.28
สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองที่ไดโดยเทคนิค Cyclic voltammetry นั้นถือวาเทคนิคนีเ้ ปนเทคนิคที่
สามารถบอกไดทั้งคุณภาพ และปริมาณโดยในที่นี้จะถือวา สารตัวอยางที่มีปริมาณ Catechins มาก
จะเปนสารที่มคี วามสามารถในการตานออกซิเดชัน (antioxidant capacity) สูงดวย โดยในการ
วิเคราะหคุณภาพจะรายงานเปนคา Catechin equivalent antioxidant capacity (CEAC) และสําหรับ
การวิเคราะหปริมาณ Catechins ในสารตัวอยางโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน คือ (+)-Catechin
จะรายงานเปน mg Catechin / 1 g sample ในตัวอยางน้ําชาชง และสําหรับตัวอยางชาขวดเปน mg
Catechin / 1 mL sample โดยจากผลการทดลองใหผลดังตารางที่ 3.28 และ 3.29 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.28 ปริมาณ Catechins / CEAC (mg Catechin / 1 g sample) ของตัวอยางน้ําชาชงชนิด
ตางๆ (n=5)

ตัวอยางชา
ชาฉุยฟง
ชาจําปาศักดิ์
ชาTwining
ชา Juroen

ปริมาณ Catechins /
CEAC (mg/g)
( x ± SD)
119.027 ± 1.670
78.349 ± 1.887
52.196 ± 2.047
99.906 ± 1.530
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ตารางที่ 3.29 ปริมาณ Catechins / CEAC (mg Catechin / 1 mL sample) ของตัวอยางน้ําชาขวดชนิด
ตางๆ (n=5)
ปริมาณ Catechins /
CEAC (mg/mL)
( x ± SD)
Zenya
0.442 ± 0.009
Moshi
0.412 ± 0.010
Oishi
0.429 ± 0.014
Unif
0.556 ± 0.016
Oishi(Lemon)
0.394 ± 0.010
Oishi(Strawberry)
0.205 ± 0.012
Omaishi
0.361 ± 0.016
Ivy
0.242 ± 0.014
Puriku
0.378 ± 0.009
ตัวอยางชาขวด

จากขอมูลในตารางที่ 3.28 และ 3.29 ปริมาณ Catechins / CEAC ของสารตัวอยางทั้งน้ําชา
ชงและน้ําชาขวดที่ไดสามารถเรียงลําดับของตัวอยางน้ําชาชง ไดดังนี้ คือ ชาฉุยฟง > ชา Juroen >
ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining ตามลําดับและสําหรับตัวอยางชาขวด ใหผลเปนดังนี้ Unif > Zenya >
Oishi > Moshi > Oishi(Lemon) > Puriku > Omaishi > Ivy > Oishi (Strawberry) ตามลําดับ
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3.2 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scarvenging capacity assay (DPPH assay)
3.2.1 ผลการศึกษา Spectrophotometric behaviors ของ DPPH radical และเมื่อผสม
กับสารตานออกซิเดชัน
จากผลการศึกษา spectrophotometric behavior ของ DPPH radical ที่ความยาวคลื่น 300 –
700 nm จะเห็นไดวาคา absorbance จะมีคาสูงสุดที่ตําแหนงความยาวคลื่น 517 nm ดังรูปที่ 3.38
และจากผลการศึกษา spectrophotometric behaviors ของ DPPH radical กับสารมาตรฐาน (+)Catechin และตัวอยางน้ําชาฉุยฟงที่ความเขมขนตางๆ พบวาคา absorbance ที่ตําแหนงความยาว
คลื่น 517 nm จะมีคาลดลงโดยสามารถติดตามปริมาณของ radical ที่ลดลงตามคา absorbance ที่
ลดลงไดดังรูปที่ 3.39 และ 3.40 ตามลําดับ

รูปที่ 3.38 Spectrum ของ DPPH radical
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รูปที่ 3.39 Spectrum ของ DPPH radical + Standard (+)-Catechin ที่ความเขมขน 1.5 และ 2.0 ppm
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รูปที่ 3.40 Spectrum ของ DPPH radical + ชาฉุยฟง ที่ความเขมขน 12 และ 14 ppm
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3.2.2
ออกซิเดชัน

ผลการศึกษา Kinetic curves ของ DPPH radical และเมื่อผสมกับสารตาน

จากผลการศึกษา kinetic curves ของ DPPH radical และเมื่อผสมกับสารมาตรฐาน (+)Catechin และตัวอยางน้ําชาฉุยฟงที่ความเขมขนตางๆ เทียบกับเวลาที่ความยาวคลื่น 517 nm พบวา
คา absorbance จะเริ่มลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้น จะเห็นไดวาที่เวลา 4-8 นาที คา absorbance จะเริ่ม
ลดลงอยางชาๆ แตเสนกราฟของทั้งสารมาตรฐาน (+)-Catechin และตัวอยางน้ําชาฉุยฟงจะยังมี
ความลาดชันอยูและจะเริ่มคงที่ที่เวลาประมาณ 10 นาที จึงเลือกวัดคา absorbance ที่เวลา 10 นาที ใน
การศึกษาตอไปแสดงผลในรูปที่ 3.41

รูปที่ 3.41 Kinetic curves ของ DPPH radical, DPPH radical + Standard (+)-Catechin และ DPPH
radical + ตัวอยางชาฉุยฟงทีค่ วามเขมขนตาง ๆ
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3.2.3 การรายงานคา EC50 และ IC50 ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี DPPH จากวิธกี ารทดลองตาม
ขอ 2.4.4 คํานวณ % Remaining และ % Inhibition จากคา A517 nm ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
ในแตละครั้งไดผลดังตารางที่ 3.30 จากนั้นสรางกราฟความสัมพันธระหวาง %Remaining กับ
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin ไดผลดังรูปที่ 3.42 และ %Inhibition กับความ
เขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ไดผลดังรูปที่ 3.43 และคํานวณคา EC50และ IC50 จาก
กราฟไดผลดังตารางที่ 3.31
ตารางที่ 3.30 DPPH assay ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin (n=5)
Final conc.
(+)-Catechin
(ppm)
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

A517 nm
(x)

0.529
0.422
0.326
0.226
0.137
0.070
0.037

%Remaining %Inhibition
( x ± SD)

( x ± SD)

0

0

80.02 ± 0.94
63.59 ± 0.96
44.10 ± 1.33
25.42 ± 1.06
13.87 ± 0.73
7.45 ± 0.84

19.98 ± 0.89
36.41 ± 1.35
55.90 ± 1.65
74.58 ± 1.15
86.13 ± 0.80
92.55 ± 0.86
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รูปที่ 3.42 กราฟแสดงความสัมพันธของ %Remaining กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin โดย DPPH assay (n=5)

รูปที่ 3.43 กราฟแสดงความสัมพันธของ %Inhibition กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin โดย DPPH assay (n=5)
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สรุปผลการทดลองการรายงานคา EC50 และ IC50ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
จากรูปที่ 3.42 และ 3.43 นําไปคํานวณคา EC50 และ IC50 ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
ซึ่ง EC50และ IC50 เปนคาที่แสดงถึงความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลที่
อยูในสารตัวอยาง โดยที่ EC50หมายถึง ปริมาณของสารตานออกซิเดชันที่ทําใหความเขมขนของ
DPPH● เหลืออยู 50% และ IC50 ซึ่งหมายถึง ปริมาณของสารตานออกซิเดชันที่ทาํ ใหความเขมขน
ของ DPPH● ลดลง 50% ดังตารางที่ 3.31
ตารางที่ 3.31 คา EC50 และ IC50 ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin โดย DPPH assay
สมการที่ fit ขอมูล

R2

y = -17.046x+ 96.537
y = 17.046x+ 3.4627

0.9937
0.9937

EC50 จาก DPPH
assay (ppm)
2.730
-

IC50 จาก DPPH
assay (ppm)
2.730

3.2.4 การรายงานคา EC50 และ IC50 ของสารตัวอยาง
ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี DPPH จากวิธกี ารทดลองตาม
ขอ 2.4.5 คํานวณ % Remaining และ % Inhibition จากคา A517 nm ของสารตัวอยางชาชนิดตางๆ ใน
แตละครั้งไดผลดังตารางที่ 3.32 - 3.44 จากนั้นสรางกราฟความสัมพันธระหวาง %Remaining กับ
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และ %Inhibition กับความเขมขนของสาร
ละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ไดผลดังรูปที่ 3.44-3.69 และคํานวณคา EC50และ IC50 จากกราฟของ
แตละตัวอยางไดผลดังตารางที่ 3.45 และ 3.46 ตามลําดับ
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1). น้ําชาชง
ตารางที่ 3.32 DPPH assay ของชาฉุยฟง เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000 g/50mL
Final conc.
สารละลาย
ชาฉุยฟง (ppm)
0
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition
( x ± SD)

0.566
0.345
0.287
0.235
0.182
0.132
0.099

0

0

60.88 ± 1.51
50.72 ± 1.04
42.64 ± 1.01
32.64 ± 0.85
23.99 ± 0.67
17.27 ± 0.74

39.12 ± 1.51
49.28 ± 1.04
57.36 ± 1.01
67.36 ± 0.85
76.01 ± 0.67
82.73 ± 0.74

รูปที่ 3.44 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ความเขมขนของชาฉุยฟงโดย DPPH assay
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รูปที่ 3.45 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับ ความเขมขนของชาฉุยฟง โดย DPPH assay
ตารางที่ 3.33 DPPH assay ของชาจําปาศักดิ์ เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000 g/50mL
Final conc.
สารละลายชา
จําปาศักดิ์ (ppm)
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition
( x ± SD)

0.527
0.392
0.329
0.251
0.152
0.081
0.039

0

0

73.89 ± 2.60
61.14 ± 2.49
50.13 ± 7.57
28.99 ± 1.93
13.97 ± 6.17
7.40 ± 1.72

26.11 ± 2.60
38.86 ± 2.49
49.87 ± 7.57
71.01 ± 1.93
86.03 ± 6.17
92.60 ± 1.72
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รูปที่ 3.46 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ความเขมขนของชาจําปาศักดิ์
โดย DPPH assay

3

รูปที่ 3.47 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับ ความเขมขนของชาจําปาศักดิ์
โดย DPPH assay

127

ตารางที่ 3.34 DPPH assay ของชา Juroen เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000 g/50 mL
Final conc.
สารละลายชา
Juroen
(ppm)
0
6.01
8.01
10.02
12.02
14.03
16.03

A517 nm
(x)

0.411
0.283
0.233
0.189
0.151
0.115
0.083

%Remaining %Inhibition
( x ± SD)
( x ± SD)

0

0

68.80 ± 0.21
56.81 ± 0.39
46.09 ± 0.17
36.33 ± 1.06
27.92 ± 0.35
19.71 ± 0.89

31.20 ± 0.21
43.19 ± 0.39
53.91 ± 0.17
63.67 ± 1.06
72.08 ± 0.35
80.29 ± 0.89

รูปที่ 3.48 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับความเขมขนของชา Juroen โดย DPPH assay
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รูปที่ 3.49 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับ ความเขมขนของชา Juroen โดย DPPH assay
ตารางที่ 3.35 DPPH assay ของชา Twining เจือจาง 25 เทาจาก 1.0007 g/50 mL
Final conc.
สารละลายชา
Twining
(ppm)
0
12.01
16.01
20.01
24.02
28.02
32.02

A517 nm
(x)

0.411
0.299
0.250
0.199
0.151
0.112
0.077

%Remaining %Inhibition
( x ± SD)
( x ± SD)

0

0

72.75 ± 0.54
60.93 ± 0.95
48.72 ± 0.74
36.84 ± 0.41
27.31 ± 0.29
18.79 ± 0.36

27.25 ± 0.54
39.07 ± 0.95
51.28 ± 0.74
63.16 ± 0.41
72.69 ± 0.29
81.21 ± 0.36
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รูปที่ 3.50 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ความเขมขนของชา Twining
โดย DPPH assay

รูปที่ 3.51 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับ ความเขมขนของชา Twining
โดย DPPH assay
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2). น้ําชาขวด
ตารางที่ 3.36 DPPH assay ของชา Omaishi เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตรชา
Omaishi
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition
( x ± SD)

0.527
0.385
0.347
0.312
0.274
0.247
0.212

0

0

73.22 ± 2.33
65.95 ± 1.39
59.30 ± 1.75
52.10 ± 1.27
46.91 ± 1.80
40.26 ± 2.14

26.78 ± 2.33
34.05 ± 1.39
40.70 ± 1.75
47.90 ± 1.27
53.09 ± 1.80
59.74 ± 2.14

รูปที่ 3.52 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Omaishi โดย DPPH assay
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รูปที่3.53 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับ ปริมาตรของชา Omaishi โดย DPPH assay
ตารางที่ 3.37 DPPH assay ของชา Zenya เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตรชา
Zenya
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition
( x ± SD)

0.508
0.340
0.300
0.256
0.221
0.190
0.162

0

0

67.06 ± 2.77
59.07 ± 1.75
50.45 ± 1.19
43.47 ± 1.00
37.50 ± 1.44
31.94 ± 0.97

32.94 ± 2.77
40.93 ± 1.75
49.55 ± 1.19
56.53 ± 1.00
62.50 ± 1.44
68.06 ± 0.97
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รูปที่ 3.54 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Zenyaโดย DPPH assay

รูปที่ 3.55 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับ ปริมาตรของชา Zenyaโดย DPPH assay
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ตารางที่ 3.38 DPPH assay ของชา Ivy โดยตรงจากขวด
ปริมาตร
ชา Ivy
(µL)
0
20
35
50
75
100
125

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition

0.524
0.386
0.349
0.326
0.290
0.265
0.237

0

0

73.66 ± 1.12
66.57 ± 1.15
62.22 ± 1.33
55.28 ± 1.22
50.47 ± 0.39
45.27 ± 1.31

26.34 ± 1.12
33.43 ± 1.15
37.78 ± 1.33
44.72 ± 1.22
49.53 ± 0.39
54.73 ± 1.31

( x ± SD)

รูปที่ 3.56 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Ivy โดย DPPH assay
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รูปที่ 3.57 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับ ปริมาตรของชา Ivy โดย DPPH assay
ตารางที่ 3.39 DPPH assay ของชา Puriku เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตรชา
Puriku
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition

0.496
0.369
0.331
0.296
0.255
0.225
0.194

0

0

74.31 ± 1.23
66.64 ± 0.98
59.62 ± 1.27
51.46 ± 2.18
45.27 ± 0.96
39.05 ± 1.19

25.69 ± 1.23
33.36 ± 0.98
40.38 ± 1.27
48.54 ± 2.18
54.73 ± 0.96
60.95 ± 1.19

( x ± SD)
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รูปที่ 3.58 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Puriku โดย DPPH assay

รูปที่ 3.59 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับ ปริมาตรของชา Puriku โดย DPPH assay
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ตารางที่ 3.40 DPPH assay ของชา Moshi เจือจาง 10 เทาจากขวด

ปริมาตรชา
Moshi
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition

0.502
0.381
0.336
0.302
0.266
0.233
0.200

0

0

75.99 ± 1.37
66.97 ± 2.32
60.21 ± 1.87
52.94 ± 1.35
46.38 ± 1.22
39.88 ± 1.41

24.01 ± 1.37
33.03 ± 2.32
39.79 ± 1.87
47.06 ± 1.35
53.62 ± 1.22
60.12 ± 1.41

( x ± SD)

รูปที่ 3.60 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Moshi โดย DPPH assay
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รูปที่ 3.61 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับปริมาตรของชา Moshi โดย DPPH assay
ตารางที่ 3.41 DPPH assay ของชา Oishi เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตรชา
Oishi
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition

0.513
0.383
0.338
0.301
0.262
0.232
0.196

0

0

74.70 ± 2.42
65.90 ± 1.57
58.71 ± 1.42
51.04 ± 1.72
45.25 ± 1.25
38.04 ± 2.31

25.30 ± 2.42
34.10 ± 1.57
41.29 ± 1.42
48.96 ± 1.72
54.75 ± 1.25
61.96 ± 2.31

( x ± SD)
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รูปที่ 3.62 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Oishi โดย DPPH assay

รูปที่ 3.63 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับ ปริมาตรของชา Oishi โดย DPPH assay
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ตารางที่ 3.42 DPPH assay ของชา Unif เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตรชา
Unif
(µL)
0
35
50
75
100
125
150

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition

0.503
0.457
0.434
0.368
0.305
0.237
0.118

0

0

90.82 ± 0.27
86.27 ± 1.21
73.12 ± 0.75
60.60 ± 1.39
47.10 ± 1.13
36.41 ± 1.37

9.18 ± 0.27
13.73 ± 1.21
26.88 ± 0.75
39.40 ± 1.39
52.90 ± 1.13
63.59 ± 1.37

( x ± SD)

รูปที่ 3.64 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Unif โดย DPPH assay
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รูปที่ 3.65 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับ ปริมาตรของชา Unif โดย DPPH assay
ตารางที่ 3.43 DPPH assay ของชา Oishi(Lemon) เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตรชา
Oishi(Lemon)
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition

0.507
0.380
0.333
0.297
0.259
0.234
0.207

0

0

75.10 ± 0.17
65.54 ± 0.40
58.54 ± 0.71
51.18 ± 1.15
45.96 ± 0.29
40.86 ± 1.53

24.90 ± 0.17
34.46 ± 0.40
42.46 ± 0.71
48.82 ± 1.15
54.04 ± 0.29
59.14 ± 1.53

( x ± SD)
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รูปที่ 3.66 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Oishi (Lemon)
โดย DPPH assay

รูปที่ 3.67 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับ ปริมาตรของชา Oishi (Lemon)
โดย DPPH assay
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ตารางที่ 3.44 DPPH assay ของชา Oishi(Strawberry) โดยตรงจากขวด
ปริมาตรชา
Oishi
(Strawberry)
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

A517 nm
(x)

%Remaining
( x ± SD)

%Inhibition

0.519
0.394
0.350
0.318
0.288
0.256
0.225

0

0

75.46 ± 0.82
67.35 ± 0.84
60.86 ± 1.27
55.39 ± 0.74
49.63 ± 0.75
43.07 ± 0.94

24.54 ± 0.82
32.65 ± 0.84
39.14 ± 1.27
44.61 ± 0.74
50.37 ± 0.75
56.93 ± 0.94

( x ± SD)

รูปที่ 3.68 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Oishi (Strawberry)
โดย DPPH assay
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รูปที่ 3.69 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับปริมาตรของชา Oishi (Strawberry)
โดย DPPH assay
สรุปผลการทดลองการรายงานคา EC50 และ IC50 ของสารตัวอยางโดย DPPH assay
จากการทดลองไดคา EC50 ซึ่งหมายถึง ปริมาณสารตานออกซิเดชันที่ทําใหความเขมขน
ของ DPPH • เหลืออยู 50% และ IC50 ซึ่งหมายถึง ปริมาณสารตานออกซิเดชันที่ทําใหความเขมขน
ของ DPPH • ลดลง 50% ไดผลดังตารางที่ 3.45 - 3.46
ตารางที่ 3.45 คา EC50 และ IC50 ของน้ําชาชง 1% (w/v) โดย DPPH assay
ตัวอยางชา
ชาฉุยฟง
ชาจําปาศักดิ์
ชา Juroen
ชา Twining

EC50 (ppm)
8.280
10.849
9.503
19.899

IC50 (ppm)
8.280
10.849
9.503
19.899
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ตารางที่ 3.46 คา EC50 และ IC50 ของน้ําชาขวดที่ขายในทองตลาดโดย DPPH assay
ตัวอยางชาขวด
Omaishi
Zenya
Ivy
Puriku
Moshi
Oishi
Unif
Oishi(Lemon)
Oishi(Strawberry)

EC50 (µL)
161.489
125.425
168.492
158.831
158.570
156.920
121.342
158.754
177.036

IC50 (µL)
161.489
131.302
171.720
158.831
162.227
156.920
121.342
160.457
177.036

จากคา EC50 และ IC50 สามารถเรียงลําดับความสามารถในการตานออกซิเดชันของน้ําชาชง
1% (w/v) ไดดังนี้ ชาฉุยฟง > ชา Juroen > ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining และสําหรับน้าํ ชาขวดคา EC50
สามารถเรียงลําดับความสามารถในการตานออกซิเดชัน ไดดังนี้ Unif > Zenya > Oishi > Moshi
>Oishi(Lemon) > Puriku > Omaishi > Ivy > Oishi(Strawberry) และสวน IC50 ของน้ําชาขวดสามารถ
เรียงไดดังนี้ Unif > Zenya > Oishi > Puriku > Oishi(Lemon) > Omaishi > Moshi > Ivy และ
Oishi(Strawberry) ตามลําดับ
3.2.5 การรายงานคา CEAC ( Catechin equivalent antioxidant capacity) ของสาร
ตัวอยาง
ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันของตัวอยางน้ําชาชงและน้ําชาขวดแต
ละชนิดโดยแสดงในหนวย CEAC ไดผลดังตารางที่ 3.47 และ 3.48 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3.47 คา CEAC (mg Catechin/ 1 g sample) ของน้ําชาชง (n=5)
ตัวอยางชา
ชาฉุยฟง
ชาจําปาศักดิ์
ชา Juroen
ชา Twining

คา CEAC (mg /g )
( x ± SD)
329.710 ± 1.744
251.636 ± 1.970
287.275 ± 1.745
137.193 ± 2.244

ตารางที่ 3.48 คา CEAC (mg Catechin/1 mL sample) ของน้ําชาขวดที่ขายในทองตลาด (n=5)
ตัวอยางชาขวด

คา CEAC (mg /ml )
( x ± SD)
Omaishi
0.845 ± 0.028
Zenya
1.088 ± 0.035
Ivy
0.456 ± 0.027
Puriku
0.859 ± 0.021
Moshi
0.863 ± 0.017
Oishi
0.870 ± 0.023
Unif
1.125 ± 0.020
Oishi(Lemon)
0.860 ± 0.015
Oishi(Strawberry)
0.452 ± 0.018

สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองที่ไดจากการหาความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยเปรียบเทียบเปน
ปริมาณสารมาตรฐาน (+)-Catechin ซึ่งแสดงในหนวยของ CEAC (Catechin equivalent antioxidant
capacity) เมื่อเปรียบเทียบในตัวอยางน้าํ ชาชง พบวา ชาฉุยฟง > ชา Juroen > ชาจําปาศักดิ์ > ชา
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Twining ตามลําดับ สวนในตัวอยางน้ําชาขวด พบวา Unif > Zenya > Oishi > Moshi > Oishi(Lemon)
> Puriku > Omaishi > Ivy และ Oishi(Strawberry) ตามลําดับ
3.3 2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) cation radical scavenging assay :
(ABTS assay)
3.3.1 ผลการศึกษา Spectrophotometric behaviors ของ ABTS cation radical และเมื่อ
ผสมกับสารตานออกซิเดชัน
จากผลการศึกษา spectrophotometric behavior ของ ABTS cation radical ที่ความยาวคลื่น
300 – 1000 nm จะเห็นไดวา คา absorbance จะมีคาสูงสุดที่ตําแหนงความยาวคลื่น 734 nm ดังรูปที่
3.70 และผลการศึกษา spectrophotometric behaviors ของ ABTS cation radical ผสมกับสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin และตัวอยางน้ําชาจําปาศักดิ์ที่ความเขมขนตางๆ พบวาคา absorbance ที่
ตําแหนงความยาวคลื่น 734 nm จะมีคาลดลง ดังรูปที่ 3.71 และ 3.72 ตามลําดับ จึงสามารถติดตาม
ปริมาณของ radical ที่ลดลงตามคา absorbance ที่ลดลงได

รูปที่ 3.70 Spectrum ของ ABTS cation radical
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รูปที่ 3.71 Spectrum ของ ABTS cation radical + Standard (+)-Catechin ที่ความเขมขนตาง ๆ

รูปที่ 3.72 Spectrum ของ ABTS cation radical + ชาจําปาศักดิ์ ที่ความเขมขนตาง ๆ
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3.3.2 ผลการศึกษา Kinetic curves ของ ABTS cation radical และเมื่อผสมกับสารตาน
ออกซิเดชัน
จากผลการศึกษา kinetic curves ของ ABTS cation radical และเมื่อผสมกับสารมาตรฐาน
(+)-Catechin และตัวอยางน้าํ ชาจําปาศักดิท์ ี่ความเขมขนตางๆ เทียบกับเวลาที่ความยาวคลื่น 734 nm
พบวาคา absorbance จะเริ่มลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้น จะเห็นไดวาที่เวลาประมาณ 4 - 9 นาที คา
absorbance จะเริ่มลดลงแตจากเสนกราฟพบวายังมีความลาดชันและยังไมคงทีด่ ี แตจะคงที่ที่เวลา
ประมาณ 10 นาทีจึงเลือกวัดคา absorbance ที่เวลา 10 นาทีในการศึกษาตอไป แสดงผลในรูปที่
3.74

รูปที่ 3.73 Kinetic curves ของ ABTS cation radical, ABTS cation radical + Standard (+)Catechin และ ABTS cation radical + ตัวอยางชาจําปาศักดิ์ที่ความเขมขนตาง ๆ
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3.3.3 การรายงานคา EC50 และ IC50 ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี ABTS จากวิธกี ารทดลองตาม
ขอ 2.5.4 คํานวณ % Remaining และ % Inhibition จากคา A734 nm ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
ในแตละครั้งไดผลดังตารางที่ 3.49 จากนั้นสรางกราฟความสัมพันธระหวาง % Remaining กับ
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ไดผลดังรูปที่ 3.74 และ % Inhibition กับความ
เขมขนของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ไดผลดังรูปที่ 3.75 และคํานวณคา EC50และ IC50 จาก
กราฟไดผลดังตารางที่ 3.50
ตารางที่ 3.49 ABTS assay ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin
Final conc.
%Remaining %Inhibition
สารละลายมาตรฐาน ( x ± SD)
( x ± SD)
(+) - Catechin
(µM)

1.28
2.56
3.20
4.00
5.00

86.82 ± 0.67
74.23 ± 0.69
65.13 ± 0.77
56.69 ± 0.47
46.62 ± 0.84

86.82 ± 0.67
74.23 ± 0.69
65.13 ± 0.77
56.69 ± 0.47
46.62 ± 0.84
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รูปที่ 3.74 กราฟความสัมพันธระหวาง %Remaining กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin โดย ABTS assay

รูปที่ 3.75 กราฟความสัมพันธระหวางและ %Inhibition กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน
(+)-Catechin โดย ABTS assay
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สรุปผลการทดลองการรายงานคา EC50 และ IC50ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
จากรูปที่ 3.74 และ 3.75 นําไปคํานวณคา EC50 และ IC50 ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
ซึ่ง EC50 เปนคาที่แสดงถึงความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารประกอบฟนอลที่เปนสาร
ตานออกซิเดชัน และ IC50 ซึ่งหมายถึง ปริมาณของสารตานออกซิเดชันที่ทําใหความเขมขนของ
ABTS●+ ลดลง 50% ดังตารางที่ 3.50
ตารางที่ 3.50 คา EC50 และ IC50 ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin โดย ABTS assay
สมการที่ fit ขอมูล

R2

y = -37.798x+ 101.05
y = 37.798x - 1.0491

0.9975
0.9975

EC50 จาก ABTS
assay (ppm)
1.350
-

IC50 จาก ABTS
assay (ppm)
1.350

3.3.4 การรายงานคา EC50และ IC50 ของสารตัวอยาง
ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยวิธี ABTS จากวิธีการทดลองตาม
ขอ 2.5.5 คํานวณ % Remaining และ % Inhibition จากคา A734 nm ของสารตัวอยางชาชนิดตางๆ ใน
แตละครั้งไดผลดังตารางที่ 3.51-3.63 จากนั้นสรางกราฟความสัมพันธระหวาง %Remaining กับ
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin และ %Inhibition กับความเขมขนของสาร
ละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ไดผลดังรูปที่ 3.76-3.101 และคํานวณคา EC50และ IC50 จากกราฟ
ของแตละตัวอยาง ไดผลดังตารางที่ 3.65 และ 3.66 ตามลําดับ
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1). น้ําชาชง
ตารางที่ 3.51 ABTS assay ของชาฉุยฟง เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000 g/50mL
Final conc.
สารละลายชา
ฉุยฟง (ppm)
0
3.51
5.01
7.51
10.02
12.52
15.03

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.678
0.476
0.412
0.329
0.218
0.106
0.031

0

0

70.16 ± 0.05
60.77 ± 0.14
48.50 ± 0.13
32.20 ± 0.16
15.67 ± 0.12
4.64 ± 0.08

29.84 ± 0.05
39.23 ± 0.14
51.50 ± 0.13
67.80 ± 0.16
84.33 ± 0.12
95.36 ± 0.08

รูปที่ 3.76 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ความเขมขนของชาฉุยฟงโดย ABTS assay
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รูปที่ 3.77 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับ ความเขมขนของชาฉุยฟง โดย ABTS assay

ตารางที่ 3.52 ABTS assay ของชาจําปาศักดิ์ เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000 g/50mL
Final conc.
สารละลายชา
จําปาศักดิ์
(ppm)
0
3.50
5.00
7.51
10.01
12.51
15.01

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.682
0.552
0.482
0.396
0.293
0.243
0.145

0

0

80.99 ± 0.04
70.61 ± 0.05
58..03 ± 0.04
42.92 ± 0.03
35.62 ± 0.02
21.26 ± 0.09

19.01 ± 0.04
29.39 ± 0.05
41.97 ± 0.04
57.08 ± 0.03
64.38 ± 0.02
78.74 ± 0.09
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รูปที่ 3.78 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับความเขมขนของชาจําปาศักดิ์
โดย ABTS assay

รูปที่ 3.79 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับความเขมขนของชาจําปาศักดิ์
โดย ABTS assay
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ตารางที่ 3.53 ABTS assay ของชา Juroen เจือจาง 25 เทาจาก 0.5000 g/50 mL
Final conc.
สารละลายชา
Juroen (ppm)
0
3.51
5.01
7.51
10.02
12.52
15.03

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.682
0.532
0.482
0.395
0.292
0.243
0.146

0

0

78.03 ± 0.10
70.59 ± 0.11
57.94 ± 0.19
42.86 ± 0.23
35.64 ± 0.11
21.33 ± 0.19

21.97 ± 0.10
29.41 ± 0.11
42.06 ± 0.19
57.14 ± 0.23
64.36 ± 0.11
78.67 ± 0.19

รูปที่ 3.80 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับความเขมขนของชา Juroen โดย ABTS assay
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รูปที่ 3.81 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับความเขมขนของชา Juroen โดย ABTS assay
ตารางที่ 3.54 ABTS assay ของชา Twining เจือจาง 25 เทาจาก 1.0007 g/50 mL
Final conc.
สารละลายชา
Twining (ppm)
0
7.00
10.00
15.01
20.01
25.02
30.02

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.679
0.486
0.428
0.323
0.245
0.162
0.101

0

0

71.59 ± 0.11
63.06 ± 0.14
47.50 ± 0.14
36.10 ± 0.13
23.79 ± 0.09
14.93 ± 0.18

28.41 ± 0.11
36.94 ± 0.14
52.50 ± 0.14
63.90 ± 0.13
76.21 ± 0.09
85.07 ± 0.18
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รูปที่ 3.82 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับความเขมขนของชา Twining
โดย ABTS assay

รูปที่ 3.83 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับความเขมขนของชา Twining
โดย ABTS assay
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2). น้ําชาขวด
ตารางที่ 3.55 ABTS assay ของชา Omaishi เจือจาง 10เทา จากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Omaishi (µL)
0
75
100
125
150
175
200

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.634
0.423
0.360
0.301
0.245
0.197
0.150

0

0

66.84 ± 0.29
56.75 ± 0.72
47.48 ± 1.29
38.67 ± 1.52
31.05 ± 0.79
23.73 ± 1.46

33.16 ± 0.29
43.25 ± 0.72
52.52 ± 1.29
61.33 ± 1.52
68.95 ± 0.79
76.27 ± 1.46

รูปที่ 3.84 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Omaishi โดย ABTS assay
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รูปที่3.85 กราฟความสัมพันธของ % Inhibition กับปริมาตรของชา Omaishi โดย ABTS assay
ตารางที่ 3.56 ABTS assay ของชา Zenya เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Zenya (µL)
0
35
50
75
100
125
150

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.615
0.477
0.429
0.357
0.289
0.210
0.153

0

0

77.47 ± 0.56
69.70 ± 0.43
57.97 ± 0.80
47.01 ± 1.19
34.12 ± 0.60
24.82 ± 1.09

22.53 ± 0.63
30.30 ± 0.43
42.03 ± 0.80
52.99 ± 1.19
65.88 ± 0.60
75.18 ± 1.09
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รูปที่ 3.86 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Zenyaโดย ABTS assay

รูปที่ 3.87 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับปริมาตรของชา Zenyaโดย ABTS assay
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ตารางที่ 3.57 ABTS assay ของชา Ivy โดยตรงจากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Ivy (µL)
0
50
75
100
125
150
175

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.612
0.449
0.404
0.363
0.309
0.259
0.194

0

0

73.46 ± 0.75
65.99 ± 0.59
59.37 ± 1.03
50.55 ± 0.49
42.28 ± 0.56
31.71 ± 0.80

26.54 ± 0.75
34.01 ± 0.59
40.63 ± 1.03
49.45 ± 0.49
57.72 ± 0.56
68.29 ± 0.80

รูปที่ 3.88 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Ivy โดย ABTS assay
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รูปที่ 3.89 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับปริมาตรของชา Ivy โดย ABTS assay

ตารางที่ 3.58 ABTS assay ของชา Puriku เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Puriku (µL)
0
75
100
125
150
175
200

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.691
0.443
0.368
0.309
0.252
0.200
0.153

0

0

64.12 ± 0.32
53.24 ± 0.87
44.78 ± 0.43
36.46 ± 0.86
29.02 ± 1.26
22.29 ± 1.22

35.88 ± 0.36
46.76 ± 0.86
55.22 ± 0.43
63.54 ± 0.86
70.98 ± 1.26
77.71 ± 1.22
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รูปที่ 3.90 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Puriku โดย ABTS assay

รูปที่ 3.91 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับปริมาตรของชา Puriku โดย ABTS assay
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ตารางที่ 3.59 ABTS assay ของชา Moshi เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Moshi (µL)
0
75
100
125
150
175
200

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.633
0.398
0.316
0.248
0.184
0.128
0.076

0

0

62.87 ± 0.67
49.89 ± 1.41
39.11 ± 1.09
28.96 ± 0.63
20.23 ± 1.48
12.04 ± 1.20

37.12 ± 0.67
50.11 ± 1.41
60.89 ± 1.09
71.04 ± 0.637
9.77 ± 1.48
87.96 ± 1.20

รูปที่ 3.92 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Moshi โดย ABTS assay
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รูปที่ 3.93 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับปริมาตรของชา Moshi โดย ABTS assay

ตารางที่ 3.60 ABTS assay ของชา Oishi เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Oishi (µL)
0
35
50
75
100
125
150

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.618
0.496
0.444
0.362
0.290
0.220
0.164

0

0

80.27 ± 1.03
71.81 ± 0.76
58.61 ± 0.45
46.92 ± 1.07
35.61 ± 0.78
26.55 ± 1.14

19.73 ± 1.03
28.19 ± 0.76
41.39 ± 0.45
53.08 ± 1.07
64.39 ± 0.78
73.45 ± 1.14
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รูปที่ 3.94 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Oishi โดย ABTS assay

รูปที่ 3.95 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับปริมาตรของชา Oishi โดย ABTS assay
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ตารางที่ 3.61 ABTS assay ของชา Unif เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Unif (µL)
0
35
50
75
100
125
150

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.686
0.488
0.405
0.275
0.177
0.091
0.042

0

0

71.06 ± 0.03
59.06 ± 0.06
40.12 ± 0.09
25.75 ± 0.08
13.25 ± 0.14
6.08 ± 0.16

28.94 ± 0.03
40.94 ± 0.06
59.88 ± 0.09
74.25 ± 0.08
86.75 ± 0.14
93.92 ± 0.16

รูปที่ 3.96 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Unif โดย ABTS assay

168

รูปที่ 3.97 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับ ปริมาตรของชา Unif โดย ABTS assay

ตารางที่ 3.62 ABTS assay ของชา Oishi(Lemon) เจือจาง 10 เทาจากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Oishi(Lemon)
(µL)
0
75
100
125
150
175
200

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.634
0.409
0.334
0.261
0.198
0.137
0.081

0

0

63.63 ± 1.43
51.88 ± 1.25
40.60 ± 0.83
30.75 ± 1.89
21.27 ± 1.37
12.64 ± 1.03

36.37 ± 1.28
48.13 ± 1.25
59.40 ± 0.83
69.25 ± 1.19
78.73 ± 1.37
87.36 ± 1.03
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รูปที่ 3.98 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับปริมาตรของชา Oishi (Lemon)
โดย ABTS assay

รูปที่ 3.99 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับปริมาตรของชา Oishi (Lemon)
โดย ABTS assay
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ตารางที่ 3.63 ABTS assay ของชา Oishi(Strawberry) โดยตรงจากขวด
ปริมาตร
สารละลายชา
Oishi(Strawberry)
(µL)
0
50
75
100
125
150
175

A734 nm
(x)

%Remaining

%Inhibition

( x ± SD)

( x ± SD)

0.634
0.445
0.394
0.343
0.300
0.247
0.184

0

0

74.08 ± 0.66
65.25 ± 0.65
56.93 ± 1.18
49.67 ± 1.12
40.90 ± 2.41
30.51 ± 1.21

25.92 ± 0.66
34.75 ± 0.65
43.07 ± 1.18
50.34 ± 1.12
59.11 ± 2.41
69.49 ± 1.21

รูปที่ 3.100 กราฟความสัมพันธของ %Remaining กับ ปริมาตรของชา Oishi (Strawberry)
โดย ABTS assay
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รูปที่ 3.101 กราฟความสัมพันธของ %Inhibition กับ ปริมาตรของชา Oishi (Strawberry)
โดย ABTS assay
สรุปผลการทดลองการหาคา EC50 และ IC50 ของสารตัวอยางโดย ABTS assay
จากการทดลองไดคา EC50 ซึ่งหมายถึง ปริมาณของสารตานออกซิเดชันที่ทําใหความ
เขมขนของ ABTS+● เหลืออยู 50% และ IC50 หมายถึง ปริมาณของสารตานออกซิเดชันที่ทําให
ความเขมขนของ ABTS+● ลดลง50% ไดผลดังตารางที่ 3.64 - 3.65
ตารางที่ 3.64 คา EC50 และ IC50 ของน้ําชาชง โดย ABTS assay
ตัวอยางชา
ชาฉุยฟง

EC50 (ppm)
6.977

IC50 (ppm)
6.977

ชาจําปาศักดิ์
ชา Juroen
ชา Twining

9.235
9.152
14.961

9.235
9.152
14.961
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ตารางที่ 3.65 คา EC50 และ IC50 ของน้ําชาขวดที่ขายในทองตลาดโดย ABTS assay
ตัวอยางชาขวด
Omaishi
Zenya
Ivy
Puriku
Moshi
Oishi
Unif
Oishi(Lemon)
Oishi(Strawberry)

EC50 (µL)
120.322
93.169
120.989
112.325
101.630
96.174
64.338
105.091
124.317

IC50 (µL)
120.322
93.169
120.989
112.325
101.630
96.174
64.338
105.091
124.317

จากคา EC50 และ IC50 สามารถเรียงลําดับความสามารถในการตานออกซิเดชันของน้ําชาชง ได
ดังนี้ ชาฉุยฟง > ชา Juroen > ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining และสําหรับน้าํ ชาขวด ไดดังนี้ Unif > Zenya
> Oishi > Moshi > Oishi(Lemon) > Puriku > Omaishi > Ivy และ Oishi(Strawberry) ตามลําดับ
3.3.5 การรายงานเปนคา CEAC (Catechin equivalent antioxidant capacity)
ของสารตัวอยาง
ผลการวิเคราะหความสามารถในการตานออกซิเดชันของตัวอยางน้ําชาชงและน้ําชาขวด
แตละชนิดโดยแสดงในหนวย CEAC ไดผลดังตารางที่ 3.66 และ 3.67 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.66 คา CEAC (mg Catechin/1 g sample) ของน้ําชาชง (n=5)
ตัวอยางชา
ชาฉุยฟง
ชาจําปาศักดิ์
ชา Juroen
ชา Twining

คา CEAC (mg /g )
( x ± SD)
193.493 ± 1.758
146.183 ± 2.042
147.509 ± 1.963
90.235 ± 2.162
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ตารางที่ 3.67 คา CEAC (mg Catechin/1 mL sample) ของน้ําชาขวด (n=5)
ตัวอยางชาขวด

คา CEAC (mg /mL )
( x ± SD)
Omaishi
0.339 ± 0.010
Zenya
0.435 ± 0.016
Ivy
0.219 ± 0.008
Puriku
0.361 ± 0.007
Moshi
0.403 ± 0.012
Oishi
0.421 ± 0.014
Unif
0.629 ± 0.018
Oishi(Lemon)
0.385 ± 0.020
Oishi(Strawberry)
0.205 ± 0.021

สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองที่ไดจากการหาความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยเปรียบเทียบเปน
ปริมาณสารมาตรฐาน(+)-Catechin ซึ่งแสดงในหนวยของ CEAC (Catechin equivalent antioxidant
capacity) เมื่อเปรียบเทียบในตัวอยางน้าํ ชาชง พบวา ชาฉุยฟง > ชา Juroen > ชาจําปาศักดิ์ > ชา
Twining ตามลําดับ สวนในตัวอยางน้ําชาขวด พบวา Unif > Zenya > Oishi > Moshi > Oishi(Lemon)
> Puriku > Omaishi > Ivy และ Oishi(Strawberry) ตามลําดับ
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3.4 Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP assay)
3.4.1 ผลการศึกษา Spectrophotometric behaviors ของ FRAP reagent และ reagent +
reducing agent
จากผลการศึกษา spectrophotometric behaviors ของ FRAP reagent และ FRAP reagent
ที่ผสมกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และ Ferrous sulfate ที่ความยาวคลื่น 350 – 700 nm
พบวา คา absorbance ของ FRAP reagent จะไมคอยสูงนักแตเมื่อเติม reducing agent ลงไปผสมกับ
FRAP reagent พบวาคา absorbance จะมีคา สูงขึ้นและสูงที่สุดที่ตําแหนงความยาวคลื่น 595 nm จึง
เลือกใชความยาวคลื่นนีใ้ นการศึกษาตอไปแสดงดังรูปที่ 3.102

รูปที่ 3.102 Spectrum ของ FRAP reagent, Fe2+ 0.6000 mM+ reagent และ Standard (+)-Catechin
0.2208 mM+ reagent
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3.4.2 ผลการศึกษา Kinetic curves ของ FRAP reagent และ reagent + reducing agent
จากผลการศึกษา kinetic curves ของ FRAP reagent และเมือ่ ผสมกับสารมาตรฐาน (+)Catechin และ Ferrous sulfate เทียบกับเวลาที่ความยาวคลื่น 595 nm พบวาคา absorbance ของ
FRAP reagent และของสารมาตรฐาน Ferrous sulfate ผสมกับ reagent จะมีลักษณะคงที่ สวนคา
absorbance ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin เมื่อผสมกับ reagent พบวาคา absorbance จะเพิ่มขึน้
เรื่อย ๆ ตามเวลาแตไมรวดเร็วนักและเริ่มคงที่ที่เวลาประมาณ 10 นาทีจึงเลือกวัด absorbance ที่เวลา
10 นาทีในการศึกษาตอไป แสดงผลในรูปที่ 3.103

รูปที่ 3.103 Kinetic curves ของ FRAP reagent, Fe2+ 0.6000 mM + reagent, Standard (+)Catechin 0.2208 mM + reagent
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ผลการศึกษา kinetic curves ของ FRAP reagent และเมื่อผสมกับสารมาตรฐาน (+)Catechin และตัวอยางชาชนิดตางๆ เทียบกับเวลาที่ความยาวคลื่น 595 nm พบวามีลักษณะกราฟที่
ตางกัน อาจเนือ่ งมาจากในสารตัวอยางนัน้ ไมไดมี reducing agent เพียงอยางเดียว แตอาจจะมีสาร
ชนิดอื่นปนอยูด วย นั่นคือ สารตางชนิดกันจะมี kinetic ที่ตางกัน แสดงผลในรูปที่ 3.104

รูปที่ 3.104 Kinetic curve ของ FRAP reagent, reagent+ Standard (+)-Catechin ที่ความเขมขน
ตางๆ และ reagent + ตัวอยางน้ําชาขวดชนิดตาง ๆ
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3.4.3 การรายงานคา FRAP value ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin และ สารตัวอยาง
จากผลการวิเคราะหหาคา FRAP value โดยวิธี FRAP ตามวิธีการขอ 2.6.4 นําคา
absorbance ที่ไดจากสารมาตรฐาน Ferrous sulfate และ (+)-Catechin ที่ความเขมขนตางๆ ที่
λ=595 nm หาคาเฉลี่ย, standard deviation และ %RSD ไดผลดังตารางที่ 3.68 เและคา
∆Absorbance ที่วัดไดจากสารมาตรฐาน Ferrous sulfate และ (+)-Catechin แสดงในตารางที่ 3.69 3.70 ตามลําดับ นําคาที่ไดนั้นไปสรางกราฟความสัมพันธระหวาง คา [AFe2+-Areagent]10 กับความ
เขมขนของสารมาตรฐาน Ferrous sulfate และ (+)-Catechin ไดผลดังรูปที่ 3.105-3.106 ตามลําดับ
สวนตัวอยางน้ําชาชงและน้ําชาขวดชนิดตางๆ นําคา absorbance ที่ไดคํานวณหาคา FRAP
value โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานคือ Ferrous sulfate ไดผลดังตารางที่ 3.71 และ 3.72
ตามลําดับ
ตารางที่ 3.68 คา Absorbance ของสารละลาย FRAP reagent (n=5)
ครั้งที่
1
2
3
4
5
x

SD
%RSD

คา Absorbance ที่ λ=595 nm
0.1371
0.1499
0.1425
0.1493
0.1620
0.1482
0.0094
6.32
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ตารางที่ 3.69 คา ∆Absorbance ที่วัดไดของสารมาตรฐาน Ferrous sulfate ที่ความเขมขน
ตางๆ (n=3)
ความเขมขนของ
FeSO4•7H2O
(mM)
0.0000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000
0.6952
0.7946
0.8939
0.9932
1.0930

[AFe2+-Areagent]10
(∆A)10
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3
0.0000 0.0000
0.1330 0.1343
0.1854 0.1892
0.2495 0.2538
0.3140 0.3235
0.3790 0.4035
0.5238 0.4714
0.5420 0.5233
0.6204 0.5939
0.7347 0.6727
0.7766 0.7584

ครั้งที่ 1
0.0000
0.1276
0.1821
0.2630
0.3163
0.3862
0.4731
0.5779
0.6038
0.7034
0.7629

1.0

x

0.0000
0.1316
0.1856
0.2554
0.3179
0.3896
0.4894
0.5477
0.6060
0.7036
0.7660

SD
0.0000
0.0036
0.0036
0.0069
0.0050
0.0126
0.0298
0.0277
0.0134
0.0310
0.0095

y = 0.7104x - 0.0191

0.9

R2 = 0.9968

[A Fe2+ -A reag]10

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Conc.(mM)

รูปที่ 3.105 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา [AFe2+-Areagent]10 กับความเขมขนของสารมาตรฐาน
Ferrous sulfate
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ตารางที่ 3.70 คา ∆Absorbance ที่วัดไดจากสารมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ความเขมขนตางๆ (n=5)
Std. (+)-Catechin
(mM)
0.0000
0.0442
0.1325
0.2208
0.3091
0.3974

ครั้งที่ 1
0.0000
0.0655
0.2579
0.4017
0.5406
0.7586

[AFe2+-Areagent]10
(∆A)10
ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
0.0000 0.0000
0.0734 0.0792
0.2359 0.2547
0.4128 0.4007
0.5628 0.5721
0.7612 0.7647

ครั้งที่ 2
0.0000
0.0625
0.2479
0.3887
0.5584
0.7753

ครั้งที่ 5
0.0000
0.0767
0.2317
0.3857
0.5524
0.7521

x

0.0000
0.0715
0.2456
0.3979
0.5573
0.7624

SD
0.0000
0.0072
0.0115
0.0109
0.0118
0.0086

0.9
y = 1.8922x - 0.0091

0.8

R2 = 0.9978
0.7

[A c-A reag]10

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

Conc.(mM)

รูปที่ 3.106 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา [AC-Areagent]10 กับความเขมขนของสารมาตรฐาน
(+)-Catechin
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ตารางที่ 3.71 FRAP value ของตัวอยางน้ําชาชง 0.5000 g/50 mL (n=5)
ตัวอยางชา
ชาฉุยฟง
ชาจําปาศักดิ์
ชา Juroen
ชา Twining

FRAP values ( x ± SD)
(µmol/g of sample)
2654 ± 2.587
1634 ± 1.984
2272 ± 1.835
1121 ± 2.724

ตารางที่ 3.72 FRAP value ของตัวอยางน้ําชาขวด (n=5)
ตัวอยางชาขวด
Omaishi
Zenya
Ivy
Puriku
Moshi
Oishi
Unif
Oishi(Lemon)
Oishi(Strawberry)

FRAP value (µmol/mL of sample)
6.495 ± 0.024
9.109 ± 0.041
5.021 ± 0.025
7.314 ± 0.031
7.838 ± 0.033
8.372 ± 0.054
9.422 ± 0.038
7.245 ± 0.027
4.781 ± 0.021

สรุปการทดลอง
จากผลการวิเคราะหหาคา FRAP value สรางกราฟความสัมพันธระหวาง คา [AFe2+Areagent]10 กับความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน Ferrous sulfate ไดสมการคือ y = 0.7104x –
0.0191 : R2 = 0.9968 และกราฟความสัมพันธระหวางคา [AFe2+-Areagent]1 กับความเขมขนของสาร
มาตรฐาน (+)-Catechin ไดสมการคือ y = 1.8717x – 0.012 : R2 = 0.9968 ตามลําดับ โดยที่ FRAP
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value คือคาที่บอกความสามารถในการรีดิวซ Fe3+- TPTZ ซึ่งไมมีสีใหเปลี่ยนเปน Fe2+- TPTZ ที่มี
สีมวงน้ําเงิน และเมื่อหาคา FRAP value ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin มีคาเทากับ 2.724
สวนการวัดความสามารถของการเปนสารตานออกซิเดชันโดยเปรียบเทียบกับปริมาณสาร
มาตรฐานคือ Ferrous sulfate แลวรายงานเปน FRAP value สามารถเรียงลําดับความสามารถของการ
ตานออกซิเดชันของน้ําชาชง ไดดังนี้ ชาฉุยฟง > ชา Juroen > ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining และสําหรับ
น้ําชาขวด ไดดังนี้ Unif > Zenya > Oishi > Moshi > Puriku > Oishi(Lemon) > Omaishi > Ivy >
Oishi(Strawberry) ตามลําดับ
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3.5 Folin Denis method
3.5.1 การศึกษา Spectrophotometric behavior ของ Folin Denis reagent และเมื่อผสม
กับสารตานออกซิเดชัน
จากผลการศึกษา spectrophotometric behavior ของ Folin-Denis reagent ที่ความยาวคลื่น
350 – 900 nm จะเห็นไดวาคา absorbance ของ reagent จะคงที่เปนเสนตรง และเมื่อผสมกับสาร
ตานออกซิเดชันจะเห็นไดวาคา absorbance จะมีคาสูงสุดที่ตําแหนงความยาวคลื่น 750 nm แสดงดัง
รูปที่ 3.107 และ 3.108 ตามลําดับ จึงเลือกใชความยาวคลื่นนี้ในการศึกษาตอไป

รูปที่ 3.107 Spectrum ของ Folin-Denis reagent, reagent + Standard (+)-Catechin และ reagent +
ตัวอยางชาชนิดตางๆ
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รูปที่ 3.108 Spectrum ของ Folin-Denis reagent, reagent + Standard (+)-Catechin ที่ความ
เขมขนตางๆ และ reagent + ตัวอยางน้ําชาชนิดตางๆ
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3.5.2 การศึกษา Kinetic curve ของ Folin-Denis reagent และเมื่อผสมกับสารตาน
ออกซิเดชัน
จากผลการศึกษา kinetic curves ของ Folin-Denis reagent และเมื่อผสมกับสารมาตรฐาน
(+)-Catechin และ สารตัวอยางน้ําชา Unif เทียบกับเวลาที่ความยาวคลื่น 750 nm พบวาคา
absorbance ของ Folin-Denis reagent จะมีลักษณะคงที่ สวนคา absorbance ของ Folin-Denis
reagent ผสมกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และ สารตัวอยางน้ําชา Unif จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
และเริ่มคงที่ทเี่ วลาประมาณ 10 นาทีจึงเลือกวัดคา absorbance ที่เวลา 10 นาที ในการศึกษาตอไป
แสดงผลในรูปที่ 3.109

รูปที่ 3.109 Kinetic curve ของ Folin-Denis reagent, reagent + Standard (+)-Catechin ที่ความ
เขมขนตางๆ และ reagent + ตัวอยางน้ําชา Unif
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3.5.3 การหาปริมาณ Total phenolics ในสารตัวอยาง
ผลการหาปริมาณ Total phenolics โดยวิธี Folin-Denis จากวิธีการทดลองตามขอ 2.7.4
เมื่อไดคา absorbance ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขนตางๆ ที่ λ= 750 nm หาคาเฉลี่ย
standard deviation และ %RSD ไดผลดังตารางที่ 3.73 จากนัน้ สรางกราฟความสัมพันธระหวาง
คา absorbance กับความเขมขนของสารมาตรฐาน(+)-Catechin ไดผลดังรูปที่ 3.110
สวนตัวอยางน้ําชาชงและน้ําชาขวดชนิดตางๆ นําคา absorbance ที่ไดคํานวณแลวรายงาน
ผลในหนวย mg Catechin/ 1 g sample สําหรับตัวอยางน้ําชาชง และเปน mg Catechin/ 1 mL
sample สําหรับตัวอยางน้ําชาขวด ไดผลดังตารางที่ 3.74 และ 3.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.73 คา Absorbance ของสารละลายสารมาตรฐาน (+)-Catechin (n=5)
Std. (+)-Catechin
(ppm)
0.00
1.00
2.50
5.00
7.50
10.00

ครั้งที่ 1
0.0000
0.0565
0.1606
0.3003
0.4606
0.5938

Absorbance (λ=750 nm)
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0653 0.0587 0.0579 0.0612
0.1623 0.1724 0.1675 0.1704
0.3022 0.3210 0.3045 0.3113
0.4584 0.4625 0.4721 0.4724
0.5949 0.6012 0.6147 0.6102

x

0.0000
0.0599
0.1666
0.3079
0.4652
0.6030

SD
0.0000
0.0035
0.0051
0.0084
0.0066
0.0092

186

Abs.
0.7

y = 0.0605x + 0.0048
R2 = 0.9991

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Conc. (ppm )

รูปที่ 3.110 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคา Absorbance กับความเขมขนของสารมาตรฐาน
(+)-Catechin
ผลจากการนําคา Absorbance ที่ไดมาคํานวณแลวรายงานผลในหนวย mg Catechin / 1 g
sample ในตัวอยางน้ําชงและ mg Catechin / 1 mL sample สําหรับตัวอยางน้ําชาขวด แสดงใน
ตารางที่ 3.74 และ 3.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 3.74 ปริมาณ Total phenolics (mg Catechin / 1 g sample) ของตัวอยางน้ําชาชงชนิดตางๆ
(n=5)
ตัวอยางชา

ชาฉุยฟง
ชาจําปาศักดิ์
ชาTwining
ชา Juroen

ปริมาณ Total phenolics
(mg/g)
( x ± SD)
163.338 ± 2.992
110.055 ± 2.301
63.991 ± 2.376
136.268 ± 2.261
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ตารางที่ 3.75 ปริมาณ Total phenolics (mg Catechin /1 mL sample) ของตัวอยางน้ําชาขวดชนิด
ตางๆ (n=5)
ตัวอยางชาขวด

Zenya
Moshi
Oishi
Unif
Oishi(Lemon)
Oishi(Strawberry)
Omaishi
Ivy
Puriku

ปริมาณ Total phenolics
(mg/mL)
( x ± SD)
0.438 ± 0.012
0.429 ± 0.015
0.445 ± 0.017
0.560 ± 0.021
0.367 ± 0.024
0.225 ± 0.027
0.335 ± 0.021
0.209 ± 0.028
0.345 ± 0.016

สรุปผลการทดลอง
จากผลการวิเคราะหหาปริมาณ Total phenolics ในสารตัวอยางน้ําชาชนิดตางๆ โดย
เปรียบเทียบเปนปริมาณสารมาตรฐานคือ (+)-Catechin จากนั้นคํานวณผลแลวรายงานเปนหนวย
mg Catechin /1 g sample สําหรับตัวอยางน้ําชาชง และเปน mg Catechin /1 mL sample สําหรับ
ตัวอยางน้ําชาขวด โดยจากผลการทดลองที่ไดในตารางที่ 3.74 – 3.75 สามารถเรียงลําดับของ
ปริมาณ Total phenolics ในตัวอยางน้ําชาชง ไดดังนี้ ชาฉุยฟง > ชา Juroen > ชาจําปาศักดิ์ > ชา
Twining และสําหรับน้ําชาขวด ไดดังนี้ Unif > Oishi > Zenya > Moshi > Oishi(Lemon) > Puriku
> Omaishi > Oishi(Strawberry) > Ivy ตามลําดับ

บทที่ 4
สรุปและวิจารณผลการทดลอง
ปจจุบันสารตานออกซิเดชันจัดเปนสารที่กําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากวา
เปนสารที่มีบทบาทสําคัญในการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระดวยคุณ
สมบัติที่สําคัญของสารประเภทนี้ ทําใหนกั วิทยาศาสตรพยายามคนควาหาแหลงของสารตานออก ซิเดชันใน พืช ผัก ผลไม ที่บริโภคกันเปนประจํา เพือ่ นํามาสกัดและประยุกตเปนผลิตภัณฑตางๆ
ตอไป โดยเทคนิค Cyclic voltammetry (CV) เปนวิธีทใี่ ชบอกถึงคุณภาพและปริมาณของสารตาน
ออกซิเดชันทีม่ ีอยูในตัวอยางชาชนิดตาง ๆ โดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซของ electroactive species ที่ผิว
ขั้วไฟฟา สําหรับ DPPH และ ABTS assay ทั้ง 2 วิธีนี้ เปนวิธีที่ใชวัดความสามารถในการกําจัด
อนุมูลอิสระ (radical scavenging method) และ FRAP assay เปนวิธีที่วดั ความสามารถในการเปนตัว
รีดิวซของสารตานออกซิเดชัน และ Folin Denis method เปนวิธที ี่ใชในการหาปริมาณ total
phenolics ที่มีอยูในตัวอยางชาชนิดตาง ๆ ในงานวิจยั นี้ไดทาํ การศึกษาความสามารถในการเปน
สารตานออกซิเดชัน และหาปริมาณ Catechins ที่มีอยูในตัวอยางชาชนิดตางๆ โดยรายงานเปนคา
CEAC (Catechin equivalent antioxidant capacity) สําหรับเทคนิค CV, DPPH และ ABTS สวน
เทคนิค FRAP จะรายงานเปนคา FRAP value และเทคนิค Folin-Denis จะเปนปริมาณ Total
phenolics และรายงานเปนคา mg Catechin/1g sample สําหรับตัวอยางชาผงและเปน mg
Catechin/1mL sample สําหรับตัวอยางน้ําชาขวด จากนั้นเปรียบเทียบความสามารถในการตาน
ออกซิเดชันของตัวอยางชาชนิดตาง ๆ โดยใบชาทีใ่ ชในการทดลองมาจากแหลงตาง ๆ 4 แหลง คือ
ชาฉุยฟง จากจังหวัดเชียงราย, ชาดํา จากจําปาศักดิ,์ ชาTwining จากประเทศอังกฤษ และ ชาJuroen
จากประเทศญีป่ ุน น้ําชาขวดยี่หอตางๆ ที่มขี ายในทองตลาด ไดแก ยีห่ อ Omaishi, Moshi, Oishi,
Ivy, Puriku, Unif, และ Zenya Oishi(Lemon) และ Oishi(Strawberry) เปนตน
4.1 เทคนิค Cyclic voltammetry (CV)
จากการศึกษาการตอบสนองของสัญญาณทางไฟฟาของสารมาตรฐาน (+)-Catechin บน
ผิวขั้ว GCE เมื่อใช scan rate 100 mV/s เปนปฏิกิริยาผันกลับแบบไมสมบูรณ (quasi-reversible)
ทั้งนี้เนื่องจาก CV แสดง peak ที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดกั ชันมีอัตราสวนของคา ipa/ipc
> 1 และ คา ∆Ep ที่ไดจากการทดลองมีคาเทากับ 0.067 mV ซึ่งตางไปจากคาทางทฤษฎี คือ 57/n
mV ซึ่งเปนคาที่บอกถึงลักษณะของปฏิกิรยิ าที่มีการแลกเปลี่ยน e - ที่ผิวขั้วกับสารละลายใน bulk
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โดยหลังจากทีเ่ กิดปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยน e- ที่ผิวหนาขัว้ แลวสารผลิตภัณฑทเี่ กิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของ (+)-Catechin จะถูกดูดซับไวที่ผิวหนาขัว้ และทําใหเกิด polymerization ไดเปน
สารประกอบโพลีเมอรซึ่งเปนสาเหตุใหสารตั้งตนของปฏิกิริยารีดักชันลดลงทําใหกระแสที่เกิดจาก
ปฏิกิริยารีดักชันนอยกวากระแสที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ที่ตําแหนง Ep = 0.20 V vs SCE
สามารถใชประโยชนเชิงปริมาณวิเคราะหไดโดยการทํา calibration curve จากคา peak current
(ip) หรือ peak area กับความเขมขนของสารมาตรฐาน (+)-Catechin พบวา การ plot ของ peak area
กับความเขมขนของสารมาตรฐาน (+)-Catechin จะไดกราฟความสัมพันธเปนเสนตรงที่ใหคาความ
ชัน (slop) สูงกวา การ plot ระหวาง peak current กับความเขมขนของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
และเหมาะกับการใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณมากกวา โดยใหความสัมพันธระหวาง peak area
กับความเขมขนของสารมาตรฐาน (+)-Catechin เปนเสนตรงอยูในชวงความเขมขนตั้งแต 5 ×10-5M
ถึง 4 × 10 -4M (14.50 - 116.10 ppm)
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางกระแสที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารมาตรฐาน
(+)-Catechin กับ scan rate (v) และ scan rate1/2 (v)1/2 พบวากระแสที่เกิดจากปฏิกริ ิยาออกซิ - เด
ชันจะสัมพันธกับ (scan rate)1/2 อยางเปนเสนตรง นั่นแสดงวากระบวนการถายเทอิเล็กตรอน
(electron transfer) บนผิวหนาของขั้วเกิดขึ้นจากกระบวนการ diffusion ของสารละลายใน bulk
ไปสูผิวหนาขัว้ ซึ่งตรงกับทฤษฏีที่วา If คือ faradaic current α v 1/2 และ Ic คือ charging
current α v
การทํา electrode pretreatment ของขั้วใชงาน GCE ในสารละลาย 0.10 mM NaHCO3 โดย
cycling potential กวาดศักยไฟฟาตั้งแต -1.3 ถึง +1.6 V vs SCE ทําตามวิธีของ Sousa et al. (26)
โดยในงานเดิมผูวิจัยใชกับสารพวก cinnamic acid และอนุพันธของมัน ไดแก ferulic, p-coumaric,
sinapic, caffeic และ chlorogenic acids จึงนําวิธีการดังกลาวมาใชในการศึกษานีซ้ ึ่งพบวาสามารถ
ชวยขจัด adsorption ของ (+)-Catechin และ product จากปฏิกิริยาของ (+)-Catechin ที่ผิวขั้วได จึงใช
วิธีนี้ในการทําความสะอาดผิวขั้ว glassy carbon กอนการวิเคราะหทุกครั้ง
กลไกการเกิดปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของสาร (+)-Catechin มีความสลับซับซอนและขึ้นกับคา
pH ของตัวกลางดวย โดย (+)-Catechin จะเกิดการดูดซับไดอยางแข็งแรงบนผิวหนาของขั้วใชงาน
และผลผลิตจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเปนสาร electroinactive และบล็อกผิวหนาขั้วเชนเดียวกับงาน
ของ Brett et al . (25) จึงจําเปนตองทํา electrode pretreatment ของขั้วใชงาน GCE การ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ (+)-Catechin สามารถอธิบายไดดังรูปที่ 4.1 กลาวคือ electron transfer
ตัวแรกของปฏิกิริยาจะเปนแบบผันกลับได (reversible) โดยจะมีความสัมพันธกับปฏิกิริยาออกซิ เดชันของหมูแ ทนที่ 3’,4’,5’- trihydroxyl บนวง B และ Ep ที่ประมาณ 0.20 V vs SCE จะเกิดขึน้

190

จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของหมูแทนที่ 3’,4’- dihydroxyl บนวง B ซึ่งอาจเปน reversible หรือ
quasi-reversible และปฏิกิรยิ าออกซิเดชันของหมูแทนที่ 5,7- dihydroxyl บนวง A เกิดขึ้นที่ Ep
ประมาณ 0.53 V vs SCE ผลการทดลองสอดคลองกับงาน Yang et al . (35)

รูปที่ 4.1 กลไกการเกิดปฏิกริ ิยาออกซิเดชันของ Catechin (25)
สําหรับ (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) กลไกการเกิดปฏิกิริยาจะคลายกันกับของ
Catechin คือ Ep ที่ 0.00 V และ 0.20 V vs SCE จะมีความสัมพันธกับปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
3’,4’,5’- trihydroxyl หมูแทนที่บนวง B แตการแยกของ peak ทั้งสองจะไมคอยชัดเจน ซึ่งในการ
ทดลองจะไมเห็นการแยกของ peak แตจะเห็นเปน peak เดียวเชนเดียวกับงานของ Yang et al. (35)
และปฏิกิริยาออกซิเดชันของ galloyl moiety ที่ตําแหนง C-3 และปฏิกิริยาออกซิเดชันสุดทาย ที่
Ep ประมาณ 0.55 V vs SCE จะเปนปฏิกริ ิยาออกซิเดชันของ 5,7- dihydroxyl หมูแทนที่บนวง A
สําหรับชวง pH ที่ศึกษา คา peak current จะขึน้ กับคา pH ของตัวกลางดวย โดยจะพบวา
คา peak current จะมีคาสูงสุดที่ pH เปนกลางและจะมีคา ลดลงในสารละลายที่เปนกรดและดาง ซึ่ง
ผลจากการเสียโปรตอนของหมู catechol จะสัมพันธกับความสามารถในการใหคอู ิเล็กตรอนของ
(+)-Catechin โดยผลการทดลองที่ไดใหผลเปนไปตามงานของ Brett et al . (25)
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แมวาในตัวอยางชาในธรรมชาติจะมี (-)-Catechin มากกวา (+)-Catechin (33) แตที่เลือก
ใช (+)-Catechin เปนสารมาตรฐานเนื่องจากหาซื้อไดงา ย และราคาถูกกวา (-)-Catechin
4.2 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH
assay)
จากผลของการศึกษา spectrophotometric behavior ของ DPPH radical ซึ่งเปนสารสีมวงใน
รูปที่ 3.38 แสดงใหเห็นวาคา absorbance จะมีคาสูงสุดที่ความยาวคลื่น 517 nm จึงเลือกติดตามคา
absorbance ที่ความยาวคลื่นนี้ สวนผลการศึกษา kinetic curves ของ DPPH radical และเมื่อผสม
กับสารมาตรฐาน (+)-Catechin และตัวอยางน้ําชาฉุยฟงทีค่ วามเขมขนตางๆ ในรูปที่ 3.41 พบวาคา
absorbance ที่ 517 nm จะลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึ้นและคงที่ที่เวลาประมาณ 10 นาที จึงเลือกวัด
absorbance ที่เวลา 10 นาที
การรายงานผลนิยมรายงานเปนคา EC50 ซึ่งหมายถึง ปริมาณของสารตานออกซิเดชัน ที่
ทําใหความเขมขนของ DPPH● เหลืออยู 50% และนอกจากนี้ ยังมีการรายงานเปนคา IC50 ดวยซึ่ง
หมายถึง ปริมาณของสารตานออกซิเดชัน ที่ทําใหความเขมขนของ DPPH● ลดลง 50% และ
เปรียบเทียบเปนปริมาณสารมาตรฐาน จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบในตัวอยางน้ําชาชงและน้ํา
ชาขวด พบวาในตัวอยางน้ําชาชงเขมขน 1% w/v ลําดับของความสามารถในการตานออกซิเดชัน
เปนดังนี้คือ ชาฉุยฟง > ชา Juroen > ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining ตามลําดับ และน้าํ ชาขวด พบวา
ลําดับของความสามารถในการตานออกซิเดชันเปนดังนีค้ ือ Unif > Zenya > Oishi > Moshi >
Oishi(Lemon)> Puriku > Omaishi > Ivy > Oishi(Strawberry) ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถกับสารมาตรฐาน (+)-Catechin โดยรายงานเปนคา CEAC (Catechin equivalent
antioxidant capacity) ในตัวอยางน้ําชาชงเขมขน 1% w/v พบวาลําดับเปนดังนี้ ชาฉุยฟง >ชา Juroen
> ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining ตามลําดับ สวนเมื่อเปรียบเทียบในตัวอยางน้ําชาขวด พบวาลําดับ
เปนดังนี้ Unif > Zenya > Oishi > Moshi > Oishi(Lemon) > Puriku > Omaishi > Ivy >
Oishi(Strawberry) ตามลําดับ วิธี DPPH เปนวิธีที่ไดรับความนิยม เนื่องจากเปนวิธีที่สะดวก รวดเร็ว
งายตอการวิเคราะห และใชสารสกัดจากผักและผลไมได
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4.3 2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) cation radical
scavenging assay (ABTS assay)
จากผลของการศึกษา spectrophotometric behavior ของ ABTS cation radical ซึ่งเปน
สารสีเขียว ดังรูปที่ 3.70 พบวาคา absorbance จะมีคาสูงสุดที่ตําแหนงความยาวคลื่น 734 nm และ
เมื่อผสมกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และตัวอยางน้ําชาจําปาศักดิ์ที่ความเขมขนตาง ๆ
พบวาคา absorbance ที่ตําแหนงความยาวคลื่น 734 nm จะมีคาลดลงโดยสามารถติดตามปริมาณ
ของ radical ที่ลดลงตามคา absorbance ที่ลดลงได สวนผลการศึกษา kinetic curves ของ ABTS
cation radical และเมื่อผสมกับสารมาตรฐาน (+)-Catechin และตัวอยางน้ําชาจําปาศักดิ์ที่ความ
เขมขนตางๆ รูปที่ 3.73 พบวาคา absorbance ที่ 734 nm จะลดลงตามเวลาที่เพิ่มขึน้ และคงที่ที่เวลา
ประมาณ 10 นาทีจึงเลือกวัด absorbance ที่เวลา 10 นาที การรายงานผลนิยมรายงานเปนคา EC50
และ IC50 เชนเดียวกับ DPPH assay
จากผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการตานออกซิเดชันในตัวอยางน้ําชาชง
เขมขน 1% w/v ลําดับของความสามารถในการตานออกซิเดชันเปนดังนี้คือ ชาฉุยฟง > ชา Juroen >
ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining ตามลําดับ สวนเมื่อเปรียบเทียบในตัวอยางน้ําชาขวด พบวาลําดับของ
ความสามารถในการตานออกซิเดชันเปนดังนี้คือ Unif > Zenya > Oishi > Moshi > Oishi(Lemon)
>Puriku > Omaishi > Ivy > Oishi(Strawberry) ตามลําดับ และเมื่อทําการเปรียบเทียบความสามารถ
กับสารมาตรฐาน คือ (+)-Catechin โดยรายงานเปนคา CEAC (Catechin equivalent antioxidant
capacity) ในตัวอยางน้ําชาชงเขมขน 1% w/v พบวามีลําดับเปนดังนี้ ชาฉุยฟง > ชา Juroen > ชา
จําปาศักดิ์ > ชา Twining ตามลําดับ สวนเมื่อเปรียบเทียบในตัวอยางน้ําชาขวด พบวามีลําดับเปน
ดังนี้ Unif > Zenya > Oishi > Moshi > Oishi(Lemon) > Puriku > Omaishi > Ivy >
Oishi(Strawberry) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองจาก DPPH assay
ABTS assay เปนอีกวิธีหนึ่งทีไ่ ดรับความนิยม เนื่องจากเปนวิธที ี่ใชวิเคราะหสารสกัด
จากผัก และผลไมได สะดวก รวดเร็ว และมี reproducibility สูง สวนขอเสีย คือ วิธีนี้ไมสามารถ
นําไปใชวัดในสิ่งมีชีวิตไดเนือ่ งจากมี radical source ที่ตางกัน
4.4 Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP assay)
วิธี FRAP เปนวิธีการวัดความสามารถในการเปนตัวรีดวิ ซของสารตานออกซิเดชันที่อยู
ในตัวอยาง โดยอาศัยหลักการที่ Ferric (Fe3+) รับ e- จากสารตานออกซิเดชันแลวกลายเปน Ferrous
(Fe2+) จากนัน้ วัดการเปลีย่ นแปลงของสีที่เกิดขึ้น โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของ Fe3+ ซึ่ง
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Ferric tripyridyltriazine (Fe3+- TPTZ) complex เปนสารละลายไมมีสี เมื่อถูกรีดิวซดวยสารตาน
ออกซิเดชัน เปน Ferrous tripyridyltriazine (Fe2+- TPTZ) complex สารละลายจะเปนสีมวงน้ําเงิน
นั่นคือถาตัวอยางที่ทดสอบมีความสามารถในการตานออกซิเดชันไดสูง จะเกิด Fe2+- TPTZ มากทํา
ใหคา absorbance ที่ 595 nm มีคามากขึ้น จากผลการศึกษา spectrophotometric behaviors ของ
FRAP reagent และ FRAP reagent ที่ผสมกับสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin และ Ferrous
sulfate รูปที่ 3.102 ที่ความยาวคลื่น 350 – 700 nm พบวา คา absorbance ของ FRAP reagent จะไม
คอยสูงนักแตเมื่อเติม reducing agent ลงไปผสมกับ FRAP reagent พบวาคา absorbance จะมีคา
สูงขึ้นและสูงที่สุดที่ตําแหนงความยาวคลื่น 595 nm จึงเลือกใชความยาวคลื่นนีใ้ นการศึกษาตอไป
สวนผลการศึกษา kinetic curves ของ FRAP reagent และเมื่อผสมกับสารมาตรฐาน (+)-Catechin
และ Ferrous sulfate รูปที่ 3.104 ที่ความยาวคลื่น 595 nm พบวาคา absorbance ของ FRAP reagent
และของสารมาตรฐาน Ferrous sulfate ผสมกับ reagent จะมีลักษณะคงที่ สวนคา absorbance ของ
สารมาตรฐาน (+)-Catechin เมื่อผสมกับ reagent พบวาคา absorbance จะเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ตามเวลาแต
ไมรวดเร็วนักและเริ่มคงที่ทเี่ วลาประมาณ 10 นาทีจึงเลือกวัด absorbance ที่เวลา 10 นาที โดยใน
งานวิจยั นีจ้ ะรายงานผลเปนคา FRAP value ซึ่งเปนคาที่บอกความสามารถในการรีดิวซ Fe3+TPTZ ใหเปน Fe2+- TPTZ นั่นคือถาตัวอยางใดที่มีคา FRAP value สูงก็จะมีความสามารถในการ
ในการรีดวิ ซ Fe3+- TPTZ ใหเปน Fe2+- TPTZ ไดมากเชนกันจึงทําใหคา absorbance ที่ 595 nm มี
คาสูงขึ้น และสารตัวอยางนั้นก็จะมีความสามารถในการตานออกซิเดชันไดมากดวยเชนกัน และ
จากผลของการวิเคราะห FRAP value ของสารตัวอยางน้ําชาชงและน้ําชาขวดพบวา ในน้ําชาชง
เขมขน 1% w/v เรียงลําดับความสามารถในการตานออกซิเดชันไดดังนีค้ ือ ชาฉุยฟง > ชา Juroen >
ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining ตามลําดับ ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับผลการทดลองที่ไดจาก DPPH และ
ABTS assay สวนเมื่อเปรียบเทียบในตัวอยางน้ําชาขวด พบวาลําดับความสามารถในการตาน
ออกซิเดชันเปนดังนี้คือ Unif > Zenya > Oishi > Moshi > Puriku > Oishi(Lemon) > Omaishi > Ivy
และ Oishi(Strawberry) ตามลําดับ ซึ่งผลที่ไดแตกตางเพียงเล็กนอยจากผลการทดลองที่ไดจาก
เทคนิค CV, DPPH, และ ABTS assay ขอดีของวิธีนี้ คือ คาใชจายนอย รวดเร็ว มีขั้นตอนการ
ทดลองที่งาย และสามารถใชกับการทํางานที่เปนแบบกึ่งอัตโนมัติได สวนขอเสีย คือ วิธีนไี้ ม
สามารถใชวัดสารตานออกซิเดชันที่เปนพวก thiol เชน glutathione ได (16) และนอกจากการ
รายงานผลเปนคา FRAP value ที่ไดเสนอไวในงานวิจยั นี้แลวยังมีการรายงานแบบ EC1 (21) คือ
Equivalent Concentration 1 (EC1) หมายถึงความเขมขนของสารตานออกซิเดชันที่มีความสามารถ
ในการรีดวิ ซ Fe3+-TPTZ ไดเทากับ FeSO4•7H2O 1 mM ( ตัวอยางการคํานวณของ Standard (+)-
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Catechin อยูในภาคผนวก ญ ) และ FRAP value (28) ณ ชวงเวลา t (FRAP value t) คํานวณได
จากสูตร
FRAP value t (M) = (∆a1F1/∆atFe2+) × 10-5
เมื่อ ∆a1 คือการเปลี่ยนแปลง absorbance ในชวงเวลา t (4 และ 60 นาที) ที่สัมพันธกับสาร
flavonoid ที่ตรวจสอบที่ความเขมขน 1 × 10-5 M และ ∆atFe2+ คือการเปลี่ยนแปลง absorbance
ในชวงเวลา t ที่สัมพันธกับ ferrous sulfate ที่ความเขมขนเดียวกัน
การหาความสามารถในการตานออกซิเดชันโดยใชหนวย 2 หนวยทีก่ ลาวมาขางตนนั้น วิธีรายงาน
เชนนี้ตองทํา calibration curve ของตัวอยางนั้นๆ เพือ่ เปรียบเทียบกับ calibration curve ของ
standard Fe(II) โดยการนําสมการเสนตรงที่ไดจาก calibration curveของตัวอยางมาคํานวณคา ซึ่ง
ตางจาก FRAP value ที่ใชรายงานในการวิจัยครั้งนี้ คือ ไมจําเปนตองมี calibration curve สําหรับ
ตัวอยาง แควดั คา ∆A เพียง 1 คา ก็สามารถคํานวณหา FRAP value ได ทําใหสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการทดลองมากขึ้น
4.5 Folin Denis method
วิธี Folin-Denis เปนอีกวิธที ี่ใชวิเคราะหหาปริมาณ Total phenolics ในพวกสารสกัดจาก
ผัก และผลไมได โดยวิธีนี้จะใหตัวอยางทําปฏิกิริยากับ Folin - Denis reagent กับ Sodium
bicarbonate ที่อาศัยปฏิกิริยารีดอกซในการทําใหเกิดปฏิกิริยาเนื่องจาก molybdotungstate reagent
และดูการเปลีย่ นแปลงสีของสารประกอบ คือ Mo(VI) ซึ่งมีสีเหลืองเมื่อไดรับอิเล็กตรอนจากสาร
ตานออกซิเดชันแลวจะเปลี่ยนไปอยูในรูปของ Mo(V) ซึ่งมีสีน้ําเงิน ตามวิธีของ Adebowale et al
(29) ซึ่งจะติดตามไดดว ยการวัดคา absorbance ที่ 750 nm การรายงานผลจะรายงานในหนวย mg
Catechin/g sample สําหรับตัวอยางน้ําชาชงและเปน mg Catechin/ mL sample สําหรับตัวอยางน้ํา
ชาขวด และจากผลการทดลองที่ไดลําดับของปริมาณ (+)-Catechin เปนดังนี้ คือ ชาฉุยฟง > ชา
Juroen > ชาจําปาศักดิ์ > ชา Twining ตามลําดับ ผลที่ไดสอดคลองกับเทคนิค CV, DPPH, ABTS
และ FRAP assay สวนในตัวอยางน้ําชาขวดลําดับที่ไดเปนดังนี้ Unif > Oishi > Zenya > Moshi >
Oishi(Lemon) > Puriku > Omaishi > Oishi(Strawberry) > Ivy ตามลําดับ ซึ่งผลที่ไดแตกตาง
เล็กนอยจากเทคนิค CV, DPPH, ABTS และ FRAP assay ขอดีของวิธีนี้ คือ งาย คาใชจายนอย
สะดวกรวดเร็ว และมีความแมนยํา สวนขอเสีย คือ วิธีนี้อาจมี interference จากสารอื่น ๆ ได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกน้ําตาล, สารประกอบ aromatic amiine, sulfur dioxide และ ascorbic acid
เปนตน (16)
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4.6 การเปรียบเทียบผลการทดลองจากวิธีวิเคราะหตาง ๆ
4.6.1 DPPH assay กับ ABTS assay
1) สําหรับตัวอยางน้ําชาชง เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช regression
analysis ความสัมพันธระหวาง EC50 จากเทคนิค DPPH assay และ ABTS assay สําหรับตัวอยาง
ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์, ชา Juroen, ชา Twining ใหผลดังรูปที่ 4.1

รูปที่ 4.1 ความสัมพันธระหวาง EC50 จากเทคนิค DPPH assay และ ABTS assay ของน้ําชาชง
จากกราฟรูปที่ 4.1 คา Correlation coefficient (r) ซึ่งเปนคาที่บอกความสัมพันธของคาใน
แกน x และ แกน y มีคา 0.9940 และเมื่อทดสอบนัยสําคัญของคา r โดยใช t – test พบวา คาที่ได
จากวิธี DPPH และ ABTS assay มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือ ผลการทดลองจากทั้ง
2 วิธีสอดคลองกัน
2) สําหรับตัวอยางน้ําชาขวดยี่หอ ตางๆ ไดแก Unif, Zenya, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(strawberry), Omaishi และ Ivy เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช
regression analysis ความสัมพันธระหวาง EC50 จากเทคนิค DPPH assay และ ABTS assay
ใหผลดังรูปที่ 4.2
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รูปที่ 4.2 ความสัมพันธระหวาง EC50 จากเทคนิค DPPH assay และ ABTS assay ของน้ําชาขวด
จากกราฟ รูปที่ 4.2 คา Correlation coefficient (r) มีคาเทากับ 0.9732 และเมื่อทดสอบ
นัยสําคัญของคา r โดยใช t – test ดังนั้นคา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนยั สําคัญแสดงวา
ผลการทดลองจากทั้ง 2 วิธีสอดคลองกันเชนเดียวกับตัวอยางน้ําชาชง
4.6.2 Cyclic voltammetry กับ DPPH assay
1) สําหรับตัวอยางน้ําชาชง เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช regression
analysis ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก DPPH assay สําหรับตัวอยาง
ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์, ชา Juroen, ชา Twining ใหผลดังรูปที่ 4.3
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รูปที่ 4.3 ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก DPPH assay ของน้ําชาชง
จากกราฟรูปที่ 4.3 คา Correlation coefficient (r) มีคาเทากับ 0.9922 และเมื่อทดสอบ
นัยสําคัญของคา r โดยใช t – test พบวาคา x และ y มีความสัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญ นั่นคือ ผล
การทดลองจากวิธี CV กับ DPPH สอดคลองกันของตัวอยางน้ําชาชง
2) สําหรับตัวอยางน้ําชาขวดยี่หอ ตางๆ ไดแก Unif, Zenya, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(strawberry), Omaishi และ Ivy เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช
regression analysis ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก DPPH assay
สําหรับตัวอยาง ใหผลดังรูปที่ 4.4
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รูปที่ 4.4 ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก DPPH assay ของน้ําชาขวด
จากกราฟ รูปที่ 4.4 เมื่อหา Correlation coefficient (r) มีคาเทากับ 0.9572 และเมื่อทดสอบ
นัยสําคัญของคา r โดยใช t – test คา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นผลการ
ทดลองจากวิธี CV และ DPPH สอดคลองกัน
4.6.3 Cyclic voltammetry กับ ABTS assay
1) สําหรับตัวอยางน้ําชาชง เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช regression
analysis ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก ABTS assay สําหรับตัวอยาง
ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์, ชา Juroen, ชา Twining ใหผลดังรูปที่ 4.5
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ชาฉุยฟง

ชา Juroen
ชาจําปาศักดิ์

ชา Twining

รูปที่ 4.5 ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก ABTS assay ของน้ําชาชง
จากกราฟ รูปที่ 4.5 เมื่อหา Correlation coefficient (r) มีคาเทากับ 0.9938 และเมือ่
ทดสอบนัยสําคัญของคา r โดยใช t – test ดังนั้นคา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
นั่นคือ ผลการทดลองจากทั้ง 2 วิธีคือ CV และ ABTS สอดคลองกัน สําหรับตัวอยางน้าํ ชาชง

2) สําหรับตัวอยางน้ําชาขวดยี่หอ ตางๆ ไดแก Unif, Zenya, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(strawberry), Omaishi และ Ivy เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช
regression analysis ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก ABTS assay
สําหรับตัวอยาง ใหผลดังรูปที่ 4.6
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รูปที่ 4.6 ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก ABTS assay ของน้ําชาขวด
จากกราฟ รูปที่ 4.4 เมื่อหา Correlation coefficient (r) มีคาเทากับ 0.9727 และเมื่อทดสอบ
นัยสําคัญของคา r โดยใช t – test พบวาคา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือ ผล
การทดลองจากทั้ง 2 วิธีสอดคลองกันเชนดียวกันกับตัวอยางน้ําชาชง

4.6.4 Cyclic voltammetry กับ FRAP assay
1) สําหรับตัวอยางน้ําชาชง เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช regression
analysis ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ FRAP value จาก FRAP assay
สําหรับตัวอยาง ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์, ชา Juroen, ชา Twining ใหผลดังรูปที่ 4.7

201

รูปที่ 4.7 ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ FRAP value จาก FRAP assay ของ
น้ําชาขวด
จากกราฟ รูปที่ 4.7 เมื่อหา Correlation coefficient (r) มีคาเทากับ 0.9957 และเมื่อทดสอบ
นัยสําคัญของคา r โดยใช t – test ดังนั้นคา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือ
ผลการทดลองจากทั้ง 2 วิธีสอดคลองกันทํานองเดียวกับวิธี CV กับ ABTS assay

2) สําหรับตัวอยางน้ําชาขวดยี่หอ ตางๆ ไดแก Unif, Zenya, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(strawberry), Omaishi และ Ivy เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช
regression analysis ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ FRAP value จาก FRAP
assay สําหรับตัวอยางน้ําชาขวด ใหผลดังรูปที่ 4.8
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รูปที่ 4.8 ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ FRAP value จาก FRAP assay ของ
ของน้ําชาขวด
จากกราฟรูปที่ 4.8 เมื่อหา Correlation coefficient (r) มีคาเทากับ 0.9842 และเมื่อทดสอบ
นัยสําคัญของคา r โดยใช t – test พบวาคา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือ ผล
การทดลองจากวิธี CV กับ FRAP assay สอดคลองกันสําหรับตัวอยางน้ําชาขวด
4.6.5 Cyclic voltammetry กับ Folin-Denis method
1) สําหรับตัวอยางน้ําชาชง เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช regression
analysis ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก Folin-Denis method
สําหรับตัวอยาง ชาฉุยฟง, ชาจําปาศักดิ์, ชา Juroen, ชา Twining ใหผลดังรูปที่ 4.9
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รูปที่ 4.9 ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก Folin- Denis method ของ
น้ําชาชง
จากกราฟรูปที่ 4.9 เมื่อหา Correlation coefficient (r) มีคา r เทากับ 0.9948 และเมื่อ
ทดสอบนัยสําคัญของคา r โดยใช t – test ดังนั้นคา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
นั่นคือ ผลการทดลองจากทั้ง 2 วิธีสอดคลองกันเชนเดียวกันกับ CV กับ FRAP assay
2) สําหรับตัวอยางน้ําชาขวดยี่หอ ตางๆ ไดแก Unif, Zenya, Oishi, Moshi, Oishi(Lemon),
Puriku, Oishi(strawberry), Omaishi และ Ivy เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากสองวิธี โดยใช
regression analysis ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก Folin Denis
method สําหรับตัวอยาง ใหผลดังรูปที่ 4.10
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รูปที่ 4.10 ความสัมพันธระหวาง CEAC จากเทคนิค CV กับ CEAC จาก Folin Denis method
ของน้ําชาขวด
จากกราฟ รูปที่ 4.10 เมื่อหา Correlation coefficient (r) มีคาเทากับ 0.9736 และเมื่อทดสอบ
นัยสําคัญของคา r โดยใช t – test พบวาคา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนยั สําคัญ ดังนั้น
ผลการทดลองจากทั้ง 2 วิธีสอดคลองกันเชนเดียวกับตัวอยางน้ําชาชง
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จากผลการเปรียบเทียบวิธีวเิ คราะหแบบตางๆ สามารถสรุปความสอดคลองของแตละวิธีได
จากตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 สรุปคา Correlation coefficient (r) ที่ไดจากการเปรียบเทียบกันของแตละวิธี
วิธีวิเคราะหทนี่ ํามา
เปรียบเทียบกัน
DPPH assay กับ ABTS assay
CV กับ DPPH assay
CV กับ ABTS assay
CV กับ FRAP assay
CV กับ Folin-Denis method

คา Correlation coefficient (r)
ตัวอยางน้ําชาชง ตัวอยางน้ําชาขวด
0.9940
0.9732
0.9922
0.9572
0.9938
0.9727
0.9957
0.9842
0.9948
0.9736

จากตารางที่ 4.1 พบวาในตัวอยางน้ําชาชงของทุกวิธีเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันในแตละวิธี
จะมีความสอดคลองกันดีมากกวาตัวอยางน้ําชาขวด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวา การเรียงลําดับจากมาก
ไปนอยของปริมาณ (+)- Catechin ที่อยูในตัวอยางน้าํ ชาชงเหมือนกันในทุกวิธีเปนไปในทางเดียว
กันมากกวาตัวอยางน้ําชาขวด โดยผลการเปรียบเทียบของวิธี CV กับ FRAP assay มีคา
Correlation coefficient (r) มากที่สุด คือ 0.9957 สําหรับตัวอยางน้ําชาชงและเทากับ 0.9842
สําหรับตัวอยางน้ําชาขวด สําหรับผลการเปรียบเทียบวิธีวิเคราะหปริมาณคือ วิธี CV กับ FolinDenis method พบวามีคา Correlation coefficient รองลงมา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธี CV กับ
FRAP assay ทั้งสองวิธีนี้อาศัยการเกิดปฏิกิริยารีดอกซเหมือนกันคือมีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน
(e- transfer) เกิดขึ้นจึงทําใหทั้งสองวิธนี ี้มีความสอดคลองกันมากกวาวิธีอื่น เชนเดียวกันกับวิธี
Folin-Denis ที่อาศัยการเกิดปฏิกิริยารีดอกซเหมือนกันแตวาวิธีนเี้ ปนการหาปริมาณ Total phenolics
ดังนั้นจึงทําใหคาที่ไดอาจแตกตางกันไปจึงมีผลตอคา Correlation coefficient แตก็ถือวาผลที่ได
เปนไปในทางเดียวกันสอดคลองกันมาก สวนการเปรียบเทียบระหวาง DPPH assay กับ ABTS
assay จะเห็นวาทั้งสองวิธีนม้ี ีความสอดคลองกันมากกวาการเปรียบเทียบระหวาง CV กับ DPPH
assay และ CV กับ ABTS assay ทั้งของตัวอยางน้ําชาชงและน้ําชาขวด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วิธี
DPPH กับ ABTS เปนวิธีที่ใชวัดความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระของสารตานออกซิเดชัน
(radical scavenging method) เหมือนกันจึงมีความสอดคลองกันมากกวา และสําหรับเทคนิค Cyclic
voltammetry ที่ไดเสนอไวสามารถใชหาไดทั้งคุณภาพและปริมาณของสารตัวอยางชาจริงและเมือ่
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เปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ ก็เปนไปในทางเดียวกัน ถือวาเปนเทคนิคที่ใชไดมีความแมนยํา นาเชื่อถือ
สะดวก อีกทั้งยังเปนเทคนิคเดียวที่ตวั อยางน้ําชาชงและน้ําชาขวดทีใ่ ชในการทดลองสามารถนํามา
ใชไดโดยตรง โดยที่ไมตองผานการเจือจางเลยจึงสะดวกกวาวิธีอื่นๆ มาก นอกจากนี้แลวในการ
วิเคราะหผลในตัวอยางชาเทคนิค CV ยังใชเวลานอยกวาวิธีอื่นๆ มาก เชนในการทํา calibration
curve เพราะเพียงแคเติมสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ในปริมาตรที่ตางกัน ลงใน cell เคมี
ไฟฟาที่มีสารละลาย supporting electrolyte และทําการบันทึก Cyclic voltammogram ก็จะสามารถ
หาไดทั้งคาศักยไฟฟา กระแสออกซิเดชัน กระแสรีดักชัน และคา peak area แตสําหรับวิธีอื่นๆ นัน้
จะตองตั้งทิ้งไวเพื่อรอเวลาใหสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ทําปฏิกิริยากับ reducing agent
สมบูรณกอนจึงจะนําไปวัดคา absorbance ไดและที่ทกุ ความเขมขนก็ตองทําเชนเดียวกันนี้จนได
เปน calibration curve จึงทําใหตองใชเวลานานกวาเทคนิค CV
จากผลการทดลองทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหหาทั้งคุณภาพและปริมาณของสารตานออกซิเดชันที่มีอยูในตัวอยางน้ําชาชงและน้ําชาขวดนั้นพบวา ในตัวอยางน้ําชาชงจะมีปริมาณของสาร
ตานออกซิเดชันที่มากกวา และมีความสามารถในการตานออกซิเดชัน (antioxidant capacity) ที่
ดีกวาในตัวอยางน้ําชาขวดในทุกๆ วิธีใหผลเหมือนกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลวในการเตรียม
ตัวอยางน้ําชาชงเพื่อใชในการทดลองนั้นใชปริมาณของตัวอยางชาผงเพียง 1%(w/v) เทานั้น ในขณะ
ที่สวนประกอบของน้ําชาขวดยี่หอตาง ๆ ที่นํามาใชในการทดลองที่ระบุไวขางขวดนัน้ มีตั้งแต 25%
- 100% เลยทีเดียว แตปริมาณ Catechins ที่คํานวณไดกลับมีนอยกวาตัวอยางน้ําชาชง นั่นแสดงให
เห็นวาผูบริโภคควรที่จะสนใจ และตระหนักถึงคุณประโยชนที่ตนเองจะไดรับจากสินคาที่มีขายอยู
ในทองตลาด เมื่อเทียบกับราคาสินคาซึ่งมีราคาสูงมาก ดังนั้นผูบริโภคควรใชวจิ ารณญาณกอนที่จะ
ซื้อสินคาวาไดรับประโยชนและคุณคาคุมกับที่เสียเงินไปหรือไม โดยที่วัตถุประสงคของงานวิจยั นี้
ไมไดตองการสนับสนุน หรือสนับสนุนสินคายี่หอใดยีห่ อหนึ่งแตเปนการเสนอวิธวี ิเคราะหเทานัน้
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ภาคผนวก ก
ผลของอุณหภูมิที่ใชชงชา
ทดสอบปริมาณ Catechins ที่ไดจากการชงชาที่อุณหภูมิตางกันที่ 50, 75, 100 °C ได
ปริมาณ Catechins ที่ตางกัน จากรูปที่ 3.31 ตัวอยางขอมูลจากขั้นตอนการทดลองที่ 3.1.8 พิจารณา
ที่ 3 อุณหภูมิ คือ 50, 75, 100 °C เมื่อใชวิธีทางสถิติคือ t-test เปรียบเทียบขอมูล จากตาราง tdistribution ณ degree of freedom = (n1 + n2 – 2) = 4 ที่ 95% confidence level (P= 0.05) แสดง
ตัวอยางการคํานวณที่อุณหภูมิ 50 °C กับ 75 °C โดยใชขอมูลจากตารางที่ 3.12 ดังนี้
Sp2 =
=
=
=
Sp =
จากสูตร t =
=
=

จากสูตร

{(n1 – 1) S12 + (n2 – 1) S22 } / ( n1 + n2 – 2 )
{(3 – 1) × (0.7022)2 + (3 – 1) × (0.6198)2} / (3 + 3 – 2 )
(0.9862 + 0.7683) / 4
0.4386
√0.4386 = 0.662
( x 1 – x 2 ) / Sp √ 1/n1 + 1/ n2
10.56 – 13.46 / 0.662√ 1/3 + 1/3
2.9 / 0.54 = 5.36

จากตาราง t- distribution ณ degree of freedom = (n1 + n2 – 2) = 4 ที่ 95% confidence level
(P= 0.05) tcrit = 2.78
เนื่องจาก tcal > tcrit นั่นคือ ผลกาตมชาที่อุณหภูมิ 50 °C กับ 75°C ใหปริมาณ
Catechins ที่วเิ คราะหไดมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ สวนที่อุณหภูมิ 75 °C กับ 100 °C
คํานวณเหมือนกับตัวอยางขางตน พบวา tcal < tcrit นัน่ คือ ผลการตมชาที่อุณหภูมิ 75 °C กับ 100
°C ไมมีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ภาคผนวก ข
การคํานวณ % Recovory
Standard addition
จากความสัมพันธ

ตัวอยางขอมูลจากขั้นตอนการทดลองที่ 3.1.9 จากการทํา

A = kC
A1 = k(C+Cstd1)
A2 = k(C+Cstd2)
เมื่อ A, A1 และ A2 คือ peak area ที่ไดจาก Cyclic voltammograms ของสารละลาย
ตัวอยาง (S) , S+0.10 mM Std.(+)-Catechin และ S+0.10 mM Std.(+)-Catechin ตามลําดับ
C, C1 และ C2 คือ ความเขมขนของสารละลายตัวอยาง (S) , S+0.10 mM Std.(+)-Catechin
และ S+0.10 mM Std.(+)-Catechin ตามลําดับ
แกสมการหาความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน(+)-Catechin ที่เติมในตัวอยางเปนคาที่
วัดได และคิดเปนเปอรเซนต Recovery จากสมการ
%Recovery = ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานที่วัดได × 100
ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานที่เติม
การตัดทิ้งขอมูลที่สงสัยใช G-test ตามสูตรคํานวณ
Gcrit

=

( คาที่สงสัย SD

x

)

ตัวอยางที่ทดสอบจากขอมูลในตารางที่ 3.17 จะไดวา %Recovery ของสารละลาย
มาตรฐาน (+)-Catechin เขมขน 0.10 mM มีคา 101.84% และ 88.34% ที่เปนคาที่สูงเกินและต่าํ
เกินขอมูลอื่นๆ ตามลําดับ โดยใช G-test และเปรียบเทียบกับคา G ในตารางที่ 95% confidence
(Gcrit) ซึ่งมีคาเทากับ 1.672
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• 101.84%

=
=

101.84 - 95.18
4.9620
1.342

และเมื่อทดสอบนัยสําคัญของคา %Recovery โดยใช G – test จากตาราง Grubbstable โดยใช ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% , G crit = 1.672 จึงไดวา G cal < G crit ดังนัน้ คาที่สงสัยไม
ตองตัดทิ้ง
ทํานองเดียวกันกับการทดสอบคา 88.34% พบวา G cal = 1.378 จึงไดวา G cal < G crit
ดังนั้นคาที่สงสัยไมตองตัดทิ้ง
Grubbs- table
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ภาคผนวก ค
การเปรียบเทียบผลการทดลองจากวิธีวิเคราะหตางๆ ในหัวขอ 4.6 โดยใช t-test
จากสมการ
t=

r

(n − 2)

(1 − r )
2

------------------- (1)

( Null hypothesis
ไมมีความสัมพันธระหวางคา x และ y ) เปรียบเทียบ t cal และ t crit จาก
ตารางแบบ two – tailed โดยใช df = n – 2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดผลดังตาราง
วิธีวิเคราะหที่นํามา
เปรียบเทียบกัน
DPPH assay กับ ABTS assay
CV กับ DPPH assay
CV กับ ABTS assay
CV กับ FRAP assay
CV กับ Folin-Denis method

ตัวอยาง
น้ําชาชง
4.30
4.30
4.30
4.30
4.30

t cal
t crit
ตัวอยางน้ํา ตัวอยาง ตัวอยาง
ชาขวด น้าํ ชาชง น้ําชาขวด
2.36
12.85
11.20
2.36
11.25
8.75
2.36
12.64
11.09
2.36
15.20
14.71
2.36
13.81
11.28

จากตารางจะเห็นไดวาคา t cal ของตัวอยางชาทุกชนิดมีคามากกวา t crit ( t cal > t crit ) ใน
ทุก ๆวิธีที่นํามาเปรียบเทียบ ดังนั้น คา x และ y มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือผลการ
ทดลองจากวิธที ี่นํามาเปรียบเทียบสอดคลองกัน
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ภาคผนวก ง
การคํานวณหาคา CEAC จากวิธี Cyclic voltammetry (CV)
ตัวอยางน้ําชาฉุยฟง 1% (w/v)
จาก Cyclic voltammogram ของตัวอยางชาฉุยฟงไดคา Peak area = 3.300
สมการเสนตรง คือ y = 19.02x + 0.3308
เมื่อ y คือ Peak area
x คือ ความเขมขนของสารตัวอยางชา
แทนคา Peak area = 3.300 ในสมการ
จะได 3.300 = 19.02x + 0.3308
x = 0.1561 mM
สารละลาย 1000 mL มีปริมาณ Catechins 0.1561 mM = 45.3127 mg
สารละลาย 26 mL มีปริมาณ Catechins 1.1781 mg
จากสารละลายที่ปเปตมา 1 mL มีปริมาณ Catechins 1.1781 mg
สารละลาย 50 mL มีปริมาณ Catechins 58.9050 mg
ชาฉุยฟง 0.5005 g มีปริมาณ Catechins
ชาฉุยฟง 1 g มีปริมาณ Catechins

58.9050 mg
117.6923 mg

∴ คา CEAC ของน้ําชาฉุยฟง มีคาเทากับ 117.6923 mg Catechin/g sample
และในตัวอยางน้ําชาชงชนิดอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน
ตัวอยางน้ําชาขวด
จาก Cyclic voltammogram ของตัวอยางน้ําชา Oishi ไดคา Peak area = 2.504
สมการเสนตรง คือ y = 19.02x + 0.3308
เมื่อ y คือ Peak area
x คือ ความเขมขนของสารตัวอยางชา
แทนคา Peak area = 2.504 ในสมการ
จะได 2.504 = 19.02x + 0.3308
x = 0.1143 mM
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สารละลาย 1000 mL มีปริมาณ Catechins 0.1143 mM = 33.1790 mg
สารละลาย 27 mL มีปริมาณ Catechins 0.8958 mg
จากสารละลายที่ปเปตมา 2 mL มีปริมาณ Catechins 0.8958 mg
สารละลาย 1 mL มีปริมาณ Catechins 0.4480 mg
∴ คา CEAC ของชา Zenya มีคาเทากับ 0.4480 mg Catechin/mL sample
และในตัวอยางน้ําชาขวดชนิดอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน
ภาคผนวก จ
การคํานวณคา % Radical remaining, คา EC50 และคา IC50 ของวิธี DPPH และ ABTS
1. การคํานวณ % Remaining DPPH● และ ABTS●+
สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ความเขมขน 1.0 mg/L คา absorbance = 0.422
คา DPPH● Control = 0.529
⎛ Abs sample
⎝ Abs control

% Radical remaining = ⎜⎜
=

⎞
⎟⎟ × 100
⎠

0.422
× 100
0.529

= 79.77
คํานวณเชนเดียวกันกับทุกความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน / ตัวอยางแลวนําคา %
Radical Remaining ที่ไดมา plot กราฟ
2. การคํานวณคา EC50 และคา IC50
จากรูปที่ 3.36 สมการของกราฟ ของชา Juroen คือ y = -4.8728x + 96.307
y = % Radical Remaining
x = ความเขมขนของสารตัวอยาง (mg/L)
จากสมการ จะไดวา
50 = -4.8728x + 96.307
-46.307 = -4.8728x
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x = 9.503
∴ คา EC50 ของชา Juroen คือ 9.503 mg/L
และในการคํานวณหาคา IC50 ก็คิดในทํานองเดียวกัน

ภาคผนวก ฉ
การคํานวณหาคา CEAC จาก DPPH assay
ตัวอยางน้ําชาฉุยฟง 1% (w/v)
เทคนิค DPPH จากรูปที่ 3.32 ชาฉุยฟงมีคา EC50 = 8.280 ppm นําคา EC50 ที่ไดนี้ไป
คํานวณเปรียบเทียบกับคา EC50 ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ไดจากเทคนิค DPPH ซึ่ง
จากรูปที่ 3.30 สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin มีคา EC50 = 2.730 ppm

∴ คา CEAC ของชาฉุยฟง มีคาเทากับ 329.710 mg Catechin/g sample
และในตัวอยางน้ําชาชงชนิดอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน
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ตัวอยางน้ําชาขวด
การเจือจางตัวอยาง
75 µL
100 µL
125 µL
150 µL
200 µL

1 mL

500 mL

10 mL

จากรูปที่ 3.40 ชา Omaishi มีคา EC50

5 mL

= 161.489 µL นําคา EC

50

ที่ไดนี้ไปคํานวณ

เปรียบเทียบกับคา EC50 ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ไดจากเทคนิค DPPH ซึ่งจากรูป
ที่ 3.30 สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin มีคา EC50 = 2.730 ppm

∴ คา CEAC ของชา Omaishi มีคาเทากับ 0.845 mg Catechin /mL sample
และในตัวอยางน้ําชาชงชนิดอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน
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ภาคผนวก ช
การคํานวณหาคา CEAC จาก ABTS assay
ตัวอยางน้ําชาฉุยฟง 1% (w/v)
เทคนิค ABTS จากรูปที่ 3.71 ชา Juroen มีคา EC50 = 9.152 ppm นําคา EC50 ที่ไดนี้ไป
คํานวณเปรียบเทียบกับคา EC50 ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ไดจากเทคนิค ABTS ซึ่ง
จากรูปที่ 3.65 สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin มีคา EC50 = 1.350 ppm

∴ คา CEAC ของชา Juroen มีคาเทากับ 147.509 mg Catechin/g sample
และในตัวอยางน้าํ ชาชงชนิดอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน

ตัวอยางน้ําชาขวด

1 mL

การเจือจางตัวอยาง

75 µL
100 µL
125 µL
150 µL
200 µL

1 mL
500 mL

10 mL

3 mL

จากรูปที่ 3.86 ชา Oishi มีคา EC50 = 96.174 µL นําคา EC50 ที่ไดนี้ไปคํานวณเปรียบเทียบ
กับคา EC50 ของสารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin ที่ไดจากเทคนิค ABTS ซึ่งจากรูปที่ 3.65
สารละลายมาตรฐาน (+)-Catechin มีคา EC50 = 1.350 ppm
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∴ คา CEAC ของชา Omaishi มีคาเทากับ 0.845 mg Catechin /mL sample
และในตัวอยางน้ําชาชงชนิดอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน

ภาคผนวก ซ
การคํานวณคา FRAP value ในวิธี FRAP assay
ตัวอยางน้ําชาฉุยฟง 1% (w/v)
การเจือจางตัวอยาง
250 µL

50 mL

100 µL

10 mL

3.4 mL

ชาฉุยฟง เจือจาง 40 เทา จาก 0.5005 g/50 mL
วัดคา ∆A ที่ 595 nm ได = 0.4520
สมการเสนตรงจาก Calibration curve ของ Std.Fe(II) คือ y = 0.7104x - 0.0191
เมื่อ y คือ [Aantioxidant-Areagent]10 หรือ ∆A ที่ 595 nm
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x คือ ความเขมขนของสารตัวอยางชา
แทนคา
∆A = 0.4520 ในสมการ
จะได 0.4520 = 0.7104x - 0.0191
x = ( 0.4520+ 0.0191)/0.7104
= 0.6631 mM
ชาฉุยฟง ทีย่ ังไมไดเจือจาง จะมี FRAP value = 0.6631 × 40 = 26.52 mM
สารละลาย 1000 mL มี FRAP value
สารละลาย 50 mL มี FRAP value

26.52 mmol
1326 µmol

ชาฉุยฟง 0.5005 g
ชาฉุยฟง 1 g

1326 µmol
2649 µmol

มี FRAP value
มี FRAP value

∴ ชาฉุยฟงจะมี FRAP value = 2649 µmol /g sample

ตัวอยางน้ําชาขวด
500 µL

การเจือจางตัวอยาง

500 mL

100 µL

10 mL

ชา Puriku เจือจาง 20 เทา จากขวดปริมาตร 500 mL
วัดคา ∆A ที่ 595 nm ได = 0.2407
จาก Calibration curve ของสารมาตรฐาน Fe(II)
ใหสมการเสนตรง y = 0.7104x - 0.0191

3.4 mL
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เมื่อ y คือ [Aantioxidant-Areagent]10 หรือ ∆A ที่ 595 nm
x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐาน Fe(II)
แทนคา ∆A = 0.2407 ในสมการ
จะได
0.2407 = 0.7104x - 0.0191
x = (0.2407 + 0.0191)/0.7104
= 0.3657 mM
∴ ชา Puriku ที่ยังไมไดเจือจาง จะมี FRAP value = 0.3657 × 20 = 7.314 mM
สารละลาย 1000 mL
สารละลาย 1 mL

มี FRAP value
มี FRAP value

7.314
mmol
7.314 × 10-3 mmol
= 7.314 µmol
∴ ชา Puriku มี FRAP value = 7.314 µmol /g sample

ภาคผนวก ฌ
การคํานวณหาปริมาณ Total phenolics
ตัวอยางน้ําชาจําปาศักดิ์ 1% (w/v)
การเจือจางตัวอยาง

2 mL

50 mL

200 µL

10 mL

10 mL

ชาจําปาศักดิ์ เจือจาง 5 เทา จาก 0.5004 g/50 mL
วัดคา absorbance ที่ 750 nm ได = 0.2754
จาก Calibration curve ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
ใหสมการเสนตรงเปน y = 0.0605x + 0.0048
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เมื่อ y คือ คา absorbance ที่ 750 nm
x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
แทนคา absorbance = 0.2754 ในสมการ
จะได
0.2754 = 0.0605x + 0.0048
x = (0.2754 + 0.0048)/0.06054
= 4.4727 ppm
สารละลาย 1000 mL มีปริมาณ Catechins 4.4727 mg
สารละลาย 10 mL มีปริมาณ Catechins 0.0447 mg
จากสารละลายที่ปเปตมา 200 µL มีปริมาณ Catechins 0.0447 mg
สารละลาย 1 mL มีปริมาณ Catechins 0.2235 mg
เจือจาง 5 เทา
สารละลาย 1 mL มีปริมาณ Catechins 1.1175 mg
ชาจําปาศักดิ์ 0.5004 g มีปริมาณ Catechins 55.875 mg
ชาจําปาศักดิ์ 1 g มีปริมาณ Catechins 111.661 mg
∴ ปริมาณ Total phenolics ของน้ําชาชาจําปาศักดิ์ มีคา เทากับ 111.661 mg Catechin/g sample
และในตัวอยางน้ําชาชงชนิดอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน
ตัวอยางน้ําชาขวด
การเจือจางตัวอยาง

5 mL

500 mL

400 µL

10 mL

10 mL

ชา Unif เจือจาง 2 เทา จากขวดปริมาตร 500 mL
วัดคา absorbance ที่ 750 nm ได = 0.6525
จาก Calibration curve ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
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ใหสมการเสนตรงเปน y = 0.0605x + 0.0048
เมื่อ y คือ คา absorbance ที่ 750 nm
x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐาน (+)-Catechin
แทนคา absorbance = 0.6525 ในสมการ
จะได
0.6525 = 0.0605x + 0.0048
x = (0.6525 + 0.0048)/0.06054
= 10.7058 ppm
สารละลาย 1000 mL มีปริมาณ Catechins 10.7058 mg
สารละลาย 10 mL มีปริมาณ Catechins 0.1071 mg
จากสารละลายที่ปเปตมา 400 µL มีปริมาณ Catechins 0.1071 mg
สารละลาย 1 mL มีปริมาณ Catechins 0.2676 mg
เจือจาง 2 เทา
สารละลาย 1 mL มีปริมาณ Catechins 0.535 mg
∴ ปริมาณ Total phenolics ของน้ําชาจําปาศักดิ์ มีคาเทากับ 0.535 mg Catechin/mL sample
และในตัวอยางน้ําชาขวดชนิดอื่นๆ ก็คิดในทํานองเดียวกัน
ภาคผนวก ญ
การคํานวณหาคาความสามารถในการตานออกซิเดชันของสารตัวอยางดวยเทคนิค
FRAP แบบอื่นๆ
Pulido และคณะ (21) ไดใหนิยามของ Equivalent Concentration 1 (EC1) วาหมายถึง
ไดเทากับ
ความเขมขนของสารตานออกซิเดชันที่มีความสามารถในการรีดิวซ
Fe3+-TPTZ
FeSO4•7H2O 1 mM ในที่นี้จะยกตัวอยางการคํานวณของ Standard (+)-Catechin ดังนี้
จากกราฟรูปที่ 3.97 หนา 171 Calibration curve ของสารมาตรฐาน Fe(II)
คือ
y = 0.7104x - 0.0191
เมื่อ y คือ [Aantioxidant-Areagent]10 หรือ ∆A ที่ 595 nm
x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐาน Fe(II)
ถากําหนดให x = 1 (Fe(II) = 1 mM)
จะได y = 0.7104(1) - 0.0191
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= 0.6913
นั่นคือ Fe(II) 1 mM ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ∆A = 0.6913
• จากกราฟรูปที่ 3.98 หนา 172 Calibration curve ของสารมาตรฐาน (+)-Catechin เปน
y = 1.8922x - 0.0091 ซึ่งสามารถคํานวณคา EC1ได
จากสมการ y = 1.8922x - 0.0091
ถากําหนดให y = 0.6913 (เทากับ ∆A ของ Fe(II) 1 mM)
จะได
x = (0.6913 + 0.0091)/1.8922
= 0.3702 mM
∴ EC1 ของ (+)-Catechin = 0.3702 mM
นั่นคือ (+)-Catechin 0.3702 mM ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ∆A เทากับ Fe(II) 1 mM
O. Firuzi และคณะ (28) ไดกลาวถึง FRAP value วา ณ ชวงเวลา t (FRAP value t)
คํานวณไดจากสูตร FRAP value t (M) = (∆a1F1/∆atFe(II)) × 10-5 ; เมื่อ ∆a1 คือการ
เปลี่ยนแปลง absorbance ในชวงเวลา t (4 และ 60 นาที) ที่สัมพันธกับสาร flavonoid ที่ตรวจสอบที่
ความเขมขน 1 × 10-5 M และ ∆atFe(II) คือการเปลี่ยนแปลง absorbance ในชวงเวลา t ที่สัมพันธ
กับ ferrous sulfate ที่ความเขมขนเดียวกัน
Calibration curve ของสารมาตรฐาน Fe(II)
คือ y = 0.7104x - 0.0191
เมื่อ y คือ [Aantioxidant-Areagent]10 หรือ ∆A ที่ 595 nm
x คือ ความเขมขนของสารมาตรฐาน Fe(II)
ถากําหนดให x = 1 (Fe(II) = 1 mM)
y = 0.7104(1) - 0.0191
= 0.6913
∴ FRAP value ของ Fe(II) = 0.6913/0.6913
=1
• (+)-Catechin คํานวณคา FRAP value ไดจาก Calibration curve ของสารมาตรฐาน (+)Catechin คือ
y = 1.8922x - 0.0091
ถากําหนดให x = 1 ((+)-Catechin = 1 mM)
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y = 1.8922(1) - 0.0091
= 1.8831
∴ FRAP value ของ (+)-Catechin = 1.8831/0.6913
= 2.724
แสดงวา (+)-Catechin 1 mM มีความสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ∆A เทากับ 2.724
เทาของ Fe(II) 1 mM
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