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บทคดัย่อ 

การพฒันาเทคนิควเิคราะหค์วามสามารถตา้นอนุมลูอสิระโดยรวม (total antioxidant capacity; TAC) เพอืใชใ้น
การคดัเลอืกพชืทเีป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอสิระ หรอืใชเ้ป็นเครอืงมอืในการทดสอบหาสารทมีฤีทธทิางชวีภาพและ
สรรพคุณทางยา ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากในปจัจุบนั การวเิคราะหค์่า TAC โดยทวัไปจะมกีารสรา้งอนุมลูอสิระหรอื
ใชอ้อกซไิดซงิรเีอเจนต์ททีราบความเขม้ขน้ทแีน่นอน และวเิคราะหค์วามสามารถในการยบัยงัหรอืกําจดัอนุมลูอสิระของ

สารตวัอย่าง สารอนุมลูอสิระทนิียมใช ้เช่น ABTS•+ หรอื DPPH• สว่นสารออกซไิดซงิรเีอเจนตท์ใีชค้อื Folin-Ciocalteau 
reagent (FCR) การวเิคราะหค์่า TAC โดยการทดลองแบบดงัเดมิโดยวธิแีบทชม์ขีอ้จาํกดัคอื ใชเ้วลานาน ใชป้รมิาณสาร
ตวัอย่าง/รเีอเจนต์มาก และการควบคุมเวลาในการทําปฏกิริยิาของสารให้คงทแีละเท่ากนัทุกๆ ครงัทําไดย้าก เทคนิค
วเิคราะหท์อีาศยัการไหลถกูพฒันาขนึมาเพอืใหเ้ป็นวธิทีรีวดเรว็  ใชป้รมิาณสารน้อย สะดวกและเหมาะสมกบัการวเิคราะห์
ปรมิาณ TAC ในตวัอย่างชนิดต่างๆ บทความนีจะเปรยีบเทยีบถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของเทคนิควเิคราะหท์อีาศยัการไหลวธิี
ต่างๆ ทพีฒันาขนึมาเพอืใชใ้นการวเิคราะหค์่า TAC อย่างรวดเรว็เทยีบกบัวธิแีบบดงัเดมิ เช่น วธิวีเิคราะหท์ใีชส้ารอนุมลู
อสิระ ABTS + (FI/ABTS +) หรอื DPPH  (FI/DPPH  และ SIA/DPPH ) ใชป้ฏกิริยิาเคมลิูมเินสเซนต์ของ luminol-
Co(II)/EDTA กบัไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(FI/CL) และใชป้ฏกิริยิาของ FCR (MSFIA/FCR)  
 
คาํสาํคญั: สารตา้นอนุมลูอสิระ โฟลอนิเจคชนั เทคนิควเิคราะหท์รีูผ้ลเรว็ 
 

Abstract 
The development of methods for evaluation of total antioxidant capacity in plants as a source of 

natural antioxidants, bioactive compounds used in pharmaceutical industries, and drug discovery is an 
increasing area of research. Generally, total antioxidant capacity is evaluated by measuring the radical 
scavenging or reducing capacity of the samples against the selected radical or oxidizing reagents. The reagents 

are non-biological radicals such as ABTS•+ or DPPH• and oxidants such as Folin-Ciocalteau reagent. 
Drawbacks of the application of batch methodologies for research task and/or routine analysis are that they are 
time-consuming, use large volumes of reagent/sample, and it is difficult to control the reaction time. 
Implementation of automatic analytical methodologies based on flow analysis methods presented several 
advantages, such as simplicity, versatility, reduced sample/reagent consumption, and low cost. Moreover, owing 
to their reproducible and precise timing, the flow based methods were able to provide high sample throughput 
and reliable determination of total antioxidant capacity. In this review, a critical comparison between the different 
automatic flow based systems developed for high throughput screening of total antioxidant capacity and the 
advantages of automatic methods towards the corresponding batch procedure were established. Several flow 
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injection methods based on scavenging of ABTS•+ (FI/ABTS•+) or DPPH• (FI/DPPH• and SIA/DPPH•), using 
chemiluminescence reaction of luminol-Co(II)/EDTA and H2O2 (FI/CL), and FCR (MSFIA/FCR), were reviewed.  
 
Keywords: Antioxidant, Flow injection, Throughput screening 
 
1.  บทนํา  

1.1 บทบาทและแหล่งทีมาของสารต้าน
อนุมลูอิสระ 
 ความหมาย 
 อนุมูลอิสระ (Oxidants) คอือะตอม โมเลกุล หรอื
สารประกอบทมีอีเิลค็ตรอนไมค่รบคู่ ทาํใหม้คีวามวอ่งไวใน
การเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนั เมอืเกดิอนุมลูอสิระในรา่งกาย
จะทําใหเ้ซลล์ต่างๆ ถูกทําลาย อนุมูลอสิระมาจากทงัทอียู่
ภายในและภายนอกร่างกาย ภายในเกดิจากกระบวนการ 
เมตาบอลิซึมของออกซิเจนภายในเซลล์ซึงจะมกีารสร้าง
สารอนุมลูอสิระจาํพวก reactive oxygen species (ROS) 
เช่น ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(H2O2) ไฮดรอกซลิแรดคิลั 
(HO•) เปอรอ์อกซลิแรดคิลั (ROO•) และซูเปอรอ์อกไซด์
แรดิคลั (O2

-•) ขนึมาผ่านกระบวนการหายใจ นอกจากนี
อนุมลูอสิระยงัเกดิขนึไดจ้ากการไดร้บัสารพษิ สารเคมจีาก
สงิแวดลอ้ม ยาบางชนิดและรงัส ี
 สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) เป็นสารที
สามารถทําปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระโดยตรง เพือกําจัด
อนุมลูอสิระใหห้มดไป หรอืหยุดปฏกิริยิาลูกโซ่ไมใ่หด้าํเนิน
ต่อไป เป็นศพัทท์แีปลมาจากคาํว่า antiradical ปจัจุบนัได ้
ถูกบัญญัติใหม่เ ป็นสารขจัดหรือกําจัดอนุมูล  (radical 
scavenger) เพอืใหต้รงกบัหน้าทกีารทาํงาน และอาจใชค้าํ
ว่า “สารแอนตีออกซิแดนซ์” แทน อย่างไรก็ตามใน
ภาษาไทยยังคงใช้คําว่าสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ (โอภา 
วชัระคุปต,์ 2550) 
 1.2 ความสําคญัในการประเมินปริมาณสาร
อนุมลูอิสระและวิธีการหาปริมาณสารต้านอนุมลูอิสระ 
 อนุมูลอสิระเป็นโมเลกุลทไีม่คงตวัจงึมคีวามไวสูงใน
การเขา้ทําปฏกิิรยิากบัสารชวีโมเลกุลต่างๆ ของร่างกาย 
ไม่ว่าจะเป็นไขมัน โคเลสเตอรอล กรดไขมันไม่อิมตัว 
โปรตนี และสารพนัธุกรรมของร่างกาย จงึทําใหโ้ครงสรา้ง
และบทบาทการทาํงานของสารชวีโมเลกุลนีมคีวามผดิปกติ
ไป และสามารถเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัต่อเนืองจากสาร
ชวีโมเลกุลหนึงไปยงัสารชวีโมเลกุลอนืจนเกดิอนุพนัธใ์หม่
เป็นปฏกิริยิาลูกโซ่ได ้ทําใหเ้กดิสภาวะทเีซลล์หรอืเนือเยอื

ต่างๆ อาจถูกทําลายได้ในทสีุด ถ้าปฏกิิรยิาทเีกดิขนึเป็น
การทาํลายหรอืเปลยีนแปลงโครงสรา้งดเีอน็เอ และทาํใหม้ี
การสร้างยีนทีผิดปกติอาจทําให้กลายเป็นเซลล์มะเร็ง 
นอกจากนียังส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย เช่น โรค
เกยีวกบัหลอดเลอืดหวัใจ (cardiovascular) อลัไซมเ์มอร ์
(Alzheimer’s disease) พารค์นิสนั (Parkinson’s disease) 
หรอืแม้แต่การแก่ก่อนวยั (aging) (Halliwell and 
Gutteridge, 1998; ไกรสทิธ ิ ตนัตศิรินิทร,์ 2538) 
 ในคนปกติร่างกายจะมีระบบสร้างสารต้านอนุมูล
อสิระ เช่น กลุ่มของเอนไซมช์นิดต่างๆ ไดแ้ก่ superoxide 
dismutase, glutathione peroxidase และ catalase เป็น
ต้น  และกลุ่ม metal-binding protein ได้แก่ feritin, 
ceruloplamin, transferrin และ uric acid (Halliwell and 
Gutteridge, 1998) เพอืรกัษาระดบัของสารอนุมลูอสิระและ
สารตา้นอนุมูลอสิระใหอ้ยู่ในระดบัสมดุล แต่ถ้าในสภาวะที
ระดบัของสารอนุมูลอสิระและสารต้านอนุมูลอสิระไม่อยู่ใน
ระดบัสมดุล คอืมปีรมิาณของสารอนุมูลอสิระมากกว่าสาร
ต้านอนุมูลอิสระ สภาวะเช่นนีเรียกว่าเกิด “สภาวะถูก
ออกซไิดซเ์กนิสมดุล (oxidative stress)” ซงึการมอีนุมลู
อสิระและสารทเีกยีวขอ้งทเีป็นผลติผลของสารอนุมลูอสิระที
มีความไวและอันตรายสูงมากเกินกว่าทีกระบวนการ
ป้องกนัจะต้านทานไว้ได้ จะก่อให้เกิดการทําลายสารชีว
โมเลกุล (ไขมนั  คารโ์บไฮเดรต โปรตนีและสารพนัธุกรรม)  
เป็นอนัตรายต่อเซลล์และเนือเยอืต่างๆ (Mittler, 2002; 
โอภา วชัระคุปต,์ 2550) 
 นอกจากนีสารต้านอนุมูลอิสระยงัสามารถพบได้ใน 
ผกั ผลไม ้และสมนุไพร ซงึมสีารตา้นอนุมลูอสิระหลายชนิด 
เช่น สารประกอบฟีโนลกิ (phenolic compounds) และ
วติามนิชนิดต่างๆ สารในกลุ่มสารประกอบฟีโนลิกได้แก่ 
flavonoids, flavones, gallic acid, ellagic acid, 
anthocyanins, carotenoids และอนุพนัธข์อง cinnamic 
acid (Zulueta et al., 2007) สารในกลุ่มนีเป็นสารทใีหส้สีนั
แก่พชื ผกั และผลไม ้เช่น สาร anthocyanins พบในผล
เชอร์รทีําให้มสีแีดง ผลองุ่นและดอกอญัชนัทําให้มสีมี่วง  
สาร carotenoids พบในแครอท ฟกัทอง และมะละกอทาํให้
มสีสีม้ หรอืเหลอืง สารเหล่านีพบในปรมิาณมากบ้างน้อย
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บ้างขนึอยู่กบัชนิด แหล่งทเีพาะปลูก และส่วนต่างๆ ของ
พืช  สารประกอบฟีโนลิกเ ป็นสารต้านอนุมูลอิสระที
สรรพคุณทางยาคอื ลดการอกัเสบ  ทําลายเชอืโรคทเีขา้สู่
รา่งกาย กระตุน้ระบบภูมคิุม้กนั ตา้นโรคภูมแิพ ้และมะเรง็ 
(โอภา วชัระคุปต์, 2550; Shahidi and Wanasundara, 
1992; Garcia-Alonso et al., 2004) สารตา้นอนุมลูอสิระ
อกีชนิดทพีบในผกั ผลไม ้และสมุนไพรไดแ้ก่ วติามนิชนิด

ต่างๆ เช่น วติามนิซ ี(ascorbic acid) วติามนิเอ (β-

carotene) และวติามนิอ ี(α-tocopherol) วติามนิซเีป็น
วติามนิทลีะลายนําได้ด ีมสีรรพคุณทางยาคอื ช่วยในการ
สงัเคราะหค์อลลาเจน ช่วยในการสลายโคเลสเตอรอล  ลด
การอกัเสบ และตา้นมะเรง็ (Genkingger et al., 2004; 
Wannamethee et al., 2006) ร่างกายไม่สามารถสรา้ง
วติามนิชนิดนีได ้ จงึจําเป็นต้องไดจ้ากการรบัประทานเขา้
ไป อาหารทมีวีติามนิซสีงู ไดแ้ก่ ผกัสด ผลไมส้ด ทมีรีส
เปรยีว 

1.3 ความสาํคญัในการประเมินหาปริมาณ
สารต้านอนุมลูอิสระ 
 การประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระใน
ตวัอย่างพชืสมุนไพร ผกั ผลไม้ มคีวามสําคญัและมผีู้ให้
ความสนใจทําการวจิยัเป็นจํานวนมาก โดยมวีตัถุประสงค์
เพอืวเิคราะห์หาพืชทีเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ  
และนําข้อมูลทีได้มาใช้เ ป็นฐานข้อมูลในการบ่งชีว่า
สมุนไพรและผลไม้ชนิดใด ทีมีความเหมาะสมในการ
นําไปใชป้รงุอาหารหรอืนําไปบรโิภคเพอืเป็นอาหารสุขภาพ    
การประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระใน
ตวัอย่างประเภทต่างๆ สามารถทําได้หลายวธิ ีเช่น การ
วเิคราะห์หาปรมิาณสารชนิดใดชนิดหนึงหรอืกลุ่มใดกลุ่ม
หนึง ทีพบว่ามีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ เช่น 
วติามนิซ ีวติามนิเอ หรอืสารประกอบฟีนอลกิ (Zulueta, et 
al., 2007) แต่ในความเป็นจรงิสารต้านอนุมูลอิสระใน
ตวัอย่างหนึงๆ มกัจะประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอสิระ
หลายๆ ชนิดผสมกนัอยู่ ซึงรวมถงึสารต้านอนุมูลอสิระที
ทราบว่าเป็นสารชนิดใดแน่นอน และสารทีมีฤทธิในการ
ตา้นอนุมลูอสิระแต่ยงัไม่ทราบโครงสรา้งของสารจนระบุได้
ว่าคอืสารใด ดงันันการทจีะประเมนิความสามารถในการ
ตา้นอนุมูลอสิระโดยการวดัและแยกวเิคราะห์ว่ามสีารชนิด
ใดบ้างจงึเป็นการยากและไม่จําเป็น เพราะโดยความเป็น
จรงิแล้วเมอืมสีารผสมกนัหลายชนิดในอาหาร เครอืงดืม 
หรอืวติามนิ สงิทคีวรสนใจตรวจวดัควรจะเป็นการประเมนิ
ความสามารถตา้นอนุมลูอสิระโดยรวม (total antioxidant 

capacity, TAC) มากกว่าทจีะตอ้งวเิคราะหจ์นระบุชชีดัว่า
เป็นสารใด ซงึการวดัเป็น TAC นีเป็นเทคนิคทไีดร้บัความ
นิยมเพราะสามารถแสดงประสทิธภิาพการตา้นอนุมลูอสิระ
ของตวัอยา่งทใีกลเ้คยีงความเป็นจรงิมากกวา่ (Wang, Cao 
and Prior, 1996) 
 การวเิคราะหค์่า TAC โดยทวัไปจะมกีารสรา้งอนุมลู
อิสระทีทราบความเข้มข้นทีแน่นอน   และวิเคราะห์
ความสามารถในการยบัยงัหรอืกําจดัอนุมูลอสิระของสาร
ตวัอยา่งทสีนใจวดั โดยวดัปรมิาณอนุมลูอสิระทลีดลงหรอืที
เหลอืกไ็ด ้สารอนุมลูอสิระทนิียมใช ้เช่น สารประกอบกลุ่ม

เอโซ  ABTS•+ (2,2’-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-
sulphonate)) (Miller et al., 1993) ซงึมโีครงสรา้งดงัรปูท ี

1ก หรือ สารอนุมูลอิสระ DPPH• (2,2-diphenyl-1-
picrylhydrazyl) (Brand-williams, Cuvelier and Berset, 
1995)  รปูท ี1ข  สารอนุมลูอสิระเหล่านีไมใ่ช่สารทมีอียู่ใน
ธรรมชาตเิป็นสารทสีงัเคราะห์ขนึมาเลยีนแบบอนุมลูอสิระ
พวก Reactive Oxygen Species (ROS) หรอื Reactive 
Nitrogen species (RNS) ทพีบในรา่งกาย 
 นอกจากนียงัมกีารพฒันาวธิีอืนๆ ในการวเิคราะห์
และประเมนิค่า TAC อกีโดยใชป้ฏกิริยิาระหว่างออกซไิด
ซงิรเีอเจนต์ชนิดต่างๆ เช่น Folin-Ciocalteau reagent 
หรือ FCR ทังในการทดลองแบบดังเดิมโดยวิธีแบทช ์
(batch method) และมกีารพฒันาใหเ้ป็นระบบวเิคราะหท์ี
อาศยัการไหล (flow injection method) เพอืใหก้าร
วเิคราะหม์คีวามสะดวก รวดเรว็ หลกัการสาํคญัของเทคนิค
การวเิคราะห์ทอีาศยัการไหลคอื มกีารแทรกท่อนโซนหรอื
ฉีดสารตวัอย่าง/สารละลายมาตรฐาน หรอืรเีอเจนต์ลงใน
กระแสของสารละลายทไีหลในท่อเลก็ๆ ดว้ยอตัราการไหล
ทคีงทแีละอย่างสมาํเสมอ แลว้มกีารตรวจวดัสญัญาณอย่าง
ต่อเนืองหลังจุดฉีดสาร  ส่วนประกอบของเทคนิคการ
วเิคราะห์ทอีาศยัการไหลอย่างง่าย  คือ ระบบขบัเคลือน
สารละลาย ระบบฉีดสารซงึมวีาลว์เป็นสว่นประกอบ สว่นที
สารเคลอืนผา่น และระบบตรวจวดั  
 บทความนีจะนําเสนอเทคนิคแบบดังเดิมโดยวิธี
แบทช์และการประยุกต์ใชเ้ทคนิคการวเิคราะหท์อีาศยัการ
ไหล 2 แบบ ไดแ้ก่ flow injection analysis (FIA) และ 
sequential injection analysis (SIA) ในการประเมนิ
ความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยใช้ปฏิกิริยาของสาร

อนุมูลอิสระ เช่น DPPH• หรือ ABTS•+ ใช้ปฏิกิริยาของ
ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์และใชป้ฏกิริยิาของออกซไิดซงิรี
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เอเจนต์ FCR ในการประเมนิความสามารถในการรดีิวซ์ โดยรวม 

 
 
 

 
 
  
 

รปูที 1  โครงสรา้งของสารอนุมลูอสิระ (ก) ABTS•+ [2,2’-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonate)] และ (ข) DPPH•  
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) (Magalhaes et al. 2009) 

 
2. เทคนิควิเคราะห์ในการประเมินความสามารถต้าน
อนุมลูอิสระ 
 2.1 เทคนิควิเคราะห์ทีอาศยัการไหลในการ
ประเมินความสามารถต้านอนุมูลอิสระทีอาศัย

ปฏิกริยาของสาร DPPH• หรือ ABTS•+ 

  2.1.1 สารอนุมลูอิสระ ABTS•+ 
สารทีใช้เป็นตัวกําเนิดอนุมูลอิสระมกัจะใช้

ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก ลุ่ ม เ อ โ ซ  เ ช่ น  2,2’-azinobis-(3-
ethylbonzothiazoline-6-sulphonate ทําให้เกิดอนุมูล 
ABTS + ในการวเิคราะห์จะวดัค่าการดูดกลืนแสงทลีดลง
ของ ABTS + เมือให้ทําปฏิกิริยากับสารตัวอย่าง  การ
วิเคราะห์ความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวมด้วยวิธ ี
ABTS แบบดังเดิม  ทําได้โดยเตรียมสารละลาย ABTS 
เขม้ขน้ 1,000 พพีเีอม็ นําไปเกบ็ไวใ้นทมีดื 12-16 ชวัโมง   

นํามาเจอืจางดว้ยเอทานอลใหไ้ดค้า่การดดูกลนืแสง (ความ
ยาวคลนื = 734 นาโนเมตร) อยู่ในช่วง 0.7 (+0.02) ปิเปต
สารละลาย ABTS เจอืจางปรมิาตร 2.9 มลิลลิติร ใสใ่นควิ-
เวต เตมิเมทานอลปรมิาตร 0.10 มลิลลิติร ในควิเวตเกบ็ไว้
ในทมีดื 20 นาท ีนํามาวดัค่าการดดูกลนืแสงท ี 734 นาโน
เมตร (AControl) สรา้งกราฟมาตรฐานของโทรลอกซ์ (trolox) 
โดยวดัค่าการดูดกลนืแสงของสารละลายมาตรฐานทคีวาม
เขม้ขน้ต่าง ๆ (50, 100 และ 200 พพีเีอม็) โดยใช้
สารละลายมาตรฐานโทรลอกซ์แทนเมทานอล  (AMeasure) 
คาํนวณหาคา่ %ABTS radical cation scavenging activity 
โดยใช้สมการท ี1 และนําค่า %ABTS radical cation 
scavenging activity มาพลอ็ตกบัความเขม้ขน้ของโทร-
ลอกซเ์พอืสรา้งกราฟมาตรฐาน  

100% X
A

AAactivityscavengingcationradicalABTS
Control

MeasureControl
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
= (1) 

 

 การวเิคราะห์ความสามารถต้านอนุมูลอสิระโดยรวม
ในสารตวัอย่างทําไดโ้ดยการวดัค่าการดูดกลนืแสงของสาร
ตวัอย่าง โดยใช้สารสกดัจากพชืตวัอย่างแทนเมทา-นอล 
คาํนวณหาคา่ %ABTS radical cation scavenging activity 
และคํานวณหาความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวมใน
หน่วยมลิลกิรมัของโทรลอกซต์่อกรมัของสารตวัอยา่ง 
 เทคนิควิเคราะห์ทีอาศัยการไหลในการประเมิน
ความสามารถตา้นอนุมลูอสิระดว้ยสารอนุมลูอสิระ ABTS + 

เริมพัฒนาขึนโดยใช้แมนิโฟลด์แบบช่องเดียว (single 
channel manifold) (Pellegrini et al., 2003) ดงัแสดงในรปู
ท ี2 ก  

ปมั (P) ของระบบวิเคราะห์จะทําหน้าที
ขบัเคลอืนสารละลาย ABTS +(ละลายในเอทานอล) ใหไ้หล

ผา่นท่อเลก็ ๆ ดว้ยอตัราเรว็ 0.8 มลิลลิติร/นาท ีผา่นไปยงั 
reaction coil (RC) และไปยงัตวัตรวจวดัสญัญาณชนิด 
UV-VIS spectrophotometer (D) ทาํใหไ้ดส้ญัญาณของค่า
การดูดกลนืแสงทคีวามยาวคลนื 734 นาโนเมตร อย่าง
ต่อเนือง เมอืมกีารฉีดสารตวัอย่างหรอืสารละลายมาตรฐาน
ทเีป็นสารตา้นอนุมลูอสิระลงในกระแสของสารละลายอนุมลู
อสิระ ABTS + สารต้านอนุมูลอิสระจะเขา้ทําปฏิกริยิากบั
สารอนุมลูอสิระ ABTS + ทําใหป้รมิาณของสารอนุมลูอสิระ
ในระบบลดลง ค่าการดูดกลืนแสงทีวดัได้จึงลดลง โดย
ปริมาณการลดลงของค่าการดูดกลืนแสงขึนกับความ
เขม้ข้นของสารต้านอนุมูลอิสระทฉีีดเขา้ไป ตวัอย่างของ
สญัญาณทไีดจ้ากการวเิคราะห์ปรมิาณของสารต้านอนุมูล
อสิระโทรลอกซแ์สดงดงัรปูท ี2 ข  
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รปูที 2 แผนภาพแสดง (ก) เทคนิควเิคราะหท์อีาศยัการไหลในการประเมนิความสามารถตา้นอนุมลูอสิระทอีาศยัปฏกิรยิา
ของสาร ABTS + (FI/ABTS +) (Megalhaes et al., 2009) (ข) สญัญาณทไีดจ้ากการฉีดสารละลายมาตรฐาน
โทรลอ็กซ ์(50,100 และ 200 ไมโครโมลารต์ามลาํดบั) (Pellegrini et al., 2003) 

 การประเมนิความสามารถต้านอนุมูลอสิระโดยรวม 
ทําได้โดยการนําค่าความสูงของพคีทีได้จากการฉีดสาร
ตวัอย่างมาเปรยีบเทียบกบักราฟมาตรฐานของสารต้าน
อนุมลูอสิระโทรลอกซ์  ปรมิาณ TAC จงึรายงานในหน่วย
มลิลโิมลารข์องโทรลอกซ ์ (trolox equivalent antioxidant 
capacity; TEAC)  เมอืนําระบบทไีดพ้ฒันาขนึมาใชใ้นการ
ทดสอบเพือประเมินความสามารถต้านอนุมูลอิสระใน
สารละลายมาตรฐานชนิดต่าง ๆ เช่น gallic acid, vanillic 
acid, caffeic acid, ferulic acid, quercetin, naringernin, 

ascorbic acid และ α-tocopherol พบวา่ใหผ้ลการทดลอง
สอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ดว้ยวธิแีบบดงัเดมิ เมอืนํามา
ประยุกต์ใช้กับตัวอย่างเครืองดืม เช่น เบียร์ ชา กาแฟ 
นําอดัลม และนําผลไม ้พบว่าค่าความสามารถต้านอนุมูล
อิสระโดยรวมทีได้จากเทคนิคทีได้พฒันาขนึไม่แตกต่าง
อยา่งมนียัสาํคญักบัคา่ทไีดจ้ากวธิแีบบดงัเดมิ 
 การประเมนิความสามารถต้านอนุมูลอสิระโดยรวม
ดว้ยวธินีีมขีอ้ดคีอื  ทําไดง้่าย การวเิคราะห์ทําไดท้งัในนํา
และตวัทาํละลายอนิทรยี ์แต่วธินีีมขีอ้เสยีคอื ABTS ไม่เป็น
สารตามธรรมชาติทีก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย และ

ต้องมกีารทําปฏกิิรยิากบัสารอนืก่อนถึงจะเกิดเป็นอนุมูล 
ABTS + ซงึทาํใหก้ารวเิคราะหม์คีวามยุง่ยาก 

 2.1.2 สารอนุมลูอิสระ DPPH• 
สารอีกตัวทีนิยมใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณสาร

ต้ า น อ นุ มู ล อิ ส ร ะ คื อ  2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH) ซงึเมอืเตรยีมเป็นสารละลายจะมสีมี่วง ในการ
วเิคราะหก์จ็ะวดัค่าการดูดกลนืแสงของสมี่วงทลีดลงเมอืให้
ทําปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ วิธีในการวิเคราะห์
ความสามารถตา้นอนุมลูอสิระโดยรวมดว้ยวธิ ีDPPH แบบ
ดงัเดมิ ทาํไดโ้ดยเตรยีมสารละลาย DPPH เขม้ขน้ 6.0 X 
10-5 โมลาร ์ปิเปตสารละลาย DPPH ดงักล่าวปรมิาตร 2.9 
มลิลลิติรใสใ่นควิเวต เตมิเมทานอลปรมิาตร 0.10 มลิลลิติร 
ในควิเวตเกบ็ไวใ้นทมีดื 1 ชวัโมง นํามาวดัค่าการดูดกลนื

แสงท ี515 นาโนเมตร ( OHCHA
3

) สรา้งกราฟมาตรฐาน

ของโทรลอกซ์ โดยวดัค่าการดูดกลนืแสงของสารละลาย
มาตรฐานทคีวามเขม้ขน้ต่าง ๆ (50, 100, 150 และ 200 พี
พเีอ็ม) ใช้สารละลายมาตรฐานโทรลอกซ์แทนเมทานอล 

( stdA ) คาํนวณหาค่า %DPPH scavenging activity โดย

ใชค้วามสมัพนัธด์งัสมการ 2  
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นําค่า %DPPH scavenging activity มาพลอ็ตกบั
ความเข้มข้นของโทรลอกซ์เพือสร้างกราฟมาตรฐาน 
ความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวมในสารตัวอย่าง
วิเคราะห์โดยวดัค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างใน
ทํานองเดียวกนั คํานวณหาค่า %DPPH scavenging 
activity และความสามารถตา้นอนุมลูอสิระโดยรวมในหน่วย
มลิลกิรมัของโทรลอกซต์่อกรมัของสารตวัอยา่ง 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทีอาศัยการไหลในการ
ประเมนิความสามารถตา้นอนุมลูอสิระทอีาศยัปฏกิรยิาของ
สาร DPPH  เรมิขนึในปี ค.ศ. 2002 โดยใชร้ะบบวเิคราะห์
แบบ FIA ทมี ีelectron spin resonance (ESR) 
spectrophotometer เป็นตวัตรวจวดั (Ukeda, Adachi and 
Sawamura, 2002) ใชแ้มนิโฟลดแ์บบสองช่องดงัแสดงใน
รปูท ี3  

 

 
 

 
 
 

 

 
รปูที 3 แผนภาพแสดงเทคนิควเิคราะหท์อีาศยัการไหลในการประเมนิความสามารถตา้นอนุมลูอสิระทอีาศยัปฏกิรยิาของ

สาร DPPH (FI/DPPH ) และ electron spin resonance (ESR) spectrophotometer เป็นตวัตรวจวดั เมอื 
solution A = สารละลาย 50% เอทานอล, solution B = สารละลาย DPPH เขม้ขน้ 200 ไมโครโมลาร ์ใน 50% 
เอทานอล, FC = โฟลว์ทรเูซลล ์(Ukeda, Adachi and Sawamura, 2002)   

 
สารละลายตวัพา (50% เอทานอล) จะถูกปมัอย่างต่อเนือง
ดว้ยอตัราเรว็ 0.32 มลิลลิติร/นาท ีเขา้ไปผสมกบัสารละลาย 
DPPH ความเขม้ขน้ 200 ไมโครโมลาร ์ใน 50% เอทานอล 
จากนันสารละลายผสมจะถูกพาเข้าไปยงัโฟล์วทรูเซลล ์
และถูกตรวจวดัดว้ย ESR ทสีนามแมเ่หลก็ 335.3 มลิลเิท
สลา ไดส้ญัญาณของอนุมลูอสิระ DPPH อย่างต่อเนือง เมอื
ฉีดสารตา้นอนุมลูอสิระมาตรฐาน (20 ไมโครลติร) เขา้
ระบบฉีดสารตวัอย่างผา่นวาวส ์ สารตา้นอนุมลูอสิระจะทํา
ปฏิกิริยากับสารอนุมูลอิสระ DPPH ทําให้ปริมาณของ 
DPPH ในระบบลดลง  สญัญาณหรอืพคีทไีดจ้งึมขีนาดเลก็
ลง  โดยปรมิาณการลดลงของสญัญาณสมัพนัธก์บัปรมิาณ
ของสารตา้นอนุมลูอสิระทฉีีดเขา้ระบบ ระบบทพีฒันาขนึนี
สามารถนํามาใช้ในตวัอย่างเครอืงดมืต่างๆ เช่น ชาเขยีว 
ชาอูหลงและกาแฟ ฯลฯ แต่มีข้อเสียคืออัตราเร็วในการ
วเิคราะหส์ารตวัอย่างชา้ คอืวเิคราะหไ์ดเ้พยีง 13 ตวัอย่าง/
ชวัโมง เนืองจากตอ้งใชแ้รงดนัสงูในการผ่านสารละลายไป
ทโีฟล์วทรูเซลล์ (อตัราเรว็สูงสุดทใีชไ้ดค้อื 0.32 มลิลลิติร/
นาท)ี 

 ปี ค.ศ. 2004 การตรวจวดัสเปกโทรโฟโตเมทรไีดถู้ก
พฒันามาใชใ้นการตรวจวดัปรมิาณสารอนุมูลอสิระ DPPH 
ในระบบวเิคราะหท์อีาศยัการไหลแบบ SIA เพอืใหไ้ดร้ะบบ
ในการประเมนิความสามารถต้านอนุมลูอสิระอย่างรวดเรว็ 
(Polasek, Skala and Opletal, 2004) แผนภาพของระบบ
วเิคราะหแ์สดงในรปูท ี4 
 ระบบวเิคราะหแ์บบ SIA จะใชค้อมพวิเตอรค์วบคุม
ไซรินจ์ปมัให้ดูดสารละลายทีต้องการผ่านวาวส์ SC 
(selector valve)   ปรมิาตรของสารละลายต่างๆ ค่าที
ตอ้งการควบคุมดว้ยอตัราเรว็ในการเคลอืนทแีละระยะเวลา
ในการดูดสารละลาย โดยโซนของสารละลาย DPPH 
เขม้ขน้ 0.1 มลิลโิมลารใ์นเอทานอล:นํา (1:1) ปรมิาตร 20 
ไมโครลติร จะถูกประกบทงัสองขา้งด้วยโซนของสาร
ตวัอย่าง (สารตวัอย่างปรมิาตรขา้งละ 25 ไมโครลติร) เพอื
ชว่ยใหเ้กดิการผสมไดด้ยีงิขนึ การลดลงของค่าการดดูกลนื
แสงของสาร DPPH ตรวจวดัทคีวามยาวคลนื 525 นาโน
เมตร ปรมิาณการลดลงของค่าการดดูกลนืแสงจะสมัพนัธ์
กบัปรมิาณของสารตา้นอนุมลูอสิระทฉีีดเขา้ระบบ ระบบที
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พฒันามอีตัราเรว็ในการวเิคราะหส์ารตวัอย่างทรีวดเรว็ คอื
วเิคราะหไ์ดถ้งึ 45 ตวัอย่าง/ชวัโมง  นํามาประยุกต์ใชใ้น
ตวัอยา่งสารสกดัจากพชืสมนุไพรและเหด็  
 การประเมนิความสามารถต้านอนุมูลอสิระโดยรวม
ดว้ยวธิใีชส้ารอนุมลูอสิระ DPPH นีมขีอ้ดคีอื ทําไดง้่าย 
รวดเร็ว แต่วิธีนีมีข้อเสียคือ DPPH เป็นอนุมูลอิสระที
ค่อนข้างเสถียร ไม่ไวต่อปฏิกิริยาเหมือนอนุมูลทีเกิดใน
ร่างกายจริง  ๆ  ทํา ให้ เกิดปฏิกิริยาได้ช้า  ทํา ให้ค่ า

ความสามารถต้านอนุมูลอิสระทวีดัได้น้อยกว่าความเป็น
จรงิ (โอภา วชัระคุปต์, 2550) นอกจากนียงัมรีายงาน
เกียวกับข้อจํากัดของการละลายของ DPPH ในตัวทํา
ละลายทเีป็นนํา/เอทานอล (Stasko et al., 2007) วา่ถา้มี
นํามากกวา่ 60% จะเกดิการตกตะกอนของ DPPH ดงันนั
ระบบวเิคราะหท์ใีชอ้นุมลูอสิระ DPPH จงึไมเ่หมาะสาํหรบั
การวเิคราะห์ปรมิาณสารต้านอนุมูลอิสระทลีะลายนําได้ด ี
(hydrophilic compounds) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
รปูที 4 แผนภาพแสดงเทคนิควเิคราะห ์SIA ทใีชป้ฏกิริยิาของ DPPH (SIA/DPPH ) และสเปกโทรโฟโตเมทร ี(SPM) เป็น

ตวัตรวจวดั เมอื SP = ไซรนิจป์มั, SC = selector valve, FC = โฟลเ์ซลล,์ HC = holding coil, CS(2) = 
สารละลายตวัพาเอทานอล:นํา (1:1) , S(1)  = สารตวัอยา่ง, DPPH(3)  = สารละลาย DPPH เขม้ขน้ 0.1 มลิล-ิ  
โมลารใ์นเอทานอล:นํา (1:1), W(6)  = waste (Polasek, Skala and Opletal, 2004)   

 
 2.2 เทคนิควิเคราะห์ทีอาศยัการไหลในการ
ประเมินความสามารถต้านอนุมูลอิสระ  ทีอาศัย 
ปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์

Parejo และคณะ (Parejo et al., 2000) เสนอ
วธิกีารวเิคราะห ์TAC โดยใชป้ฏกิริยิาการเรอืงแสงหรอื   

เคมลิมูเินสเซนตร์ะหวา่งลมูนิอล (luminol) กบัอนุมลูอสิระ
ของไฮดรอกซลิ (OH ) การเรอืงแสงของลมูนิอลจะเกดิไดด้ี
ในสภาวะการทดลองทเีป็นเบส ปฏกิริยิาทเีกดิขนึดงัสมการ
ท ี3 และ 4 

 

Co2+   +  H2O2  →  Co3+ +   OH    +   HO-                  ……..…(3) 

luminol   +   OH   →   light (425 นาโนเมตร)                   ….….…(4)

 ต่อมา Giokas และคณะ (Giokas, Vlessidis and 
Evmiridis, 2007) ได้พฒันาวธิกีารวเิคราะห์โดยอาศยั
ปฏกิริยิาดงักล่าวในระบบวเิคราะห์ทอีาศยัการไหลในการ
ประเมนิความสามารถต้านอนุมูลอิสระ ซงึเป็นระบบแบบ

กงึอตัโนมตัทิําใหใ้ชง้านไดง้่ายขนึแมก้บัผูท้ไีม่ชํานาญมาก 
โดยใชแ้มนิโฟลด ์ดงัแสดงในรปูท ี5 
 ปมั (P) ของระบบวเิคราะห์จะทําหน้าทขีบัเคลอืน
สารละลาย luminol-Co(II)/EDTA  ใหไ้หลผา่นท่อเลก็ๆ มา
บรรจบกบัสารละลายไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์เกดิการผสม
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กนัทขีดผสมสาํหรบัเกดิปฏกิริยิา (M) และไปยงัตวัตรวจวดั
แสงชนิดโฟโตมัลติพลายเออร์ทิวบ์ (PMT) ทําให้ได้
ส ัญญาณของแสงอย่างต่อเนือง เมือฉีดสารตัวอย่าง /
สารละลายมาตรฐานทเีป็นสารตา้นอนุมลูอสิระ ลงในกระแส
ของสารละลายโซเดยีมบอเรตบฟัเฟอร ์และให้สารละลาย
มาบรรจบกบัสารละลายผสมของ luminol-Co(II)/EDTA 
และ ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์สารตา้นอนุมลูอสิระจะเขา้ทาํ
ปฏกิริยิากบัสารอนุมลูอสิระไฮดรอกซลิ ทเีป็นสารตงัตน้ใน

การเกดิแสง ทําใหป้รมิาณของสารอนุมูลอสิระไฮดรอกซลิ
ในระบบลดลง ความเข้มของแสงทีเกิดจากปฏิกิริยาจึง
ลดลง โดยปรมิาณการลดลงของแสงขนึกบัความเขม้ข้น
ของสารต้านอนุมูลอิสระทีฉีดเข้าไป  การประเมินหา
ความสามารถตา้นอนุมลูอสิระโดยรวม  ทาํไดโ้ดยการนําค่า
ความสงูของพคีทไีดจ้ากการฉีดสารตวัอยา่งมาเปรยีบเทยีบ
กบักราฟมาตรฐานของโทรลอกซ ์ความสามารถตา้นอนุมลู
อสิระโดยรวมจงึรายงานในหน่วย มลิลโิมลารข์องโทรลอกซ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที 5 แผนภาพระบบวเิคราะหท์อีาศยัการไหลในการประเมนิความสามารถตา้นอนุมลูอสิระทมีรีะบบตรวจวดัแบบเคมลิู-

มเินสเซนต ์(FI/CL) ทใีชป้ฏกิริยิาระหวา่ง luminol-Co(II)/EDTA (L) และ ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ (H) เมอื C  
คอืสารละลายตวัพา (สารละลายโซเดยีมบอเรตบฟัเฟอรค์วามเขม้ขน้ 0.05 M, pH 9), M คอื ขดผสมสาํหรบั
เกดิปฏกิริยิา, F แทนโฟลว์เซลล,์ S คอืระบบฉีดสารตวัอย่าง (100 ไมโครลติร), PMT คอืโฟโตมลัตพิลายเออร์
ทวิบ,์ P คอืเพอรสิตาลตกิปมั, RD คอืเรคอรเ์ดอร ์และ W คอื waste (Giokas , Vlessidis and Evmiridis, 2007) 

 การประเมินหาความสามารถต้านอนุมูลอิสระ
โดยรวมโดยใช้ปฏิกิรยิาเคมลิูมเินสเซนต์ระหว่างลูมนิอล 
กบัสารอนุมลูอสิระไฮดรอกซลิ  มขีอ้ดทีเีหนือกว่าวธิอีนืที
กล่าวมาแล้วคอื  เนืองจากสารอนุมูลอสิระไฮดรอกซลิเป็น
อนุมูลอสิระทอีนัตรายและพบในร่างกายของมนุษย์และมี
ความว่องไวต่อการเกดิปฏกิริยิา ทําใหผ้ลลพัธข์องปรมิาณ
สารต้านอนุมูลอิสระทีวเิคราะห์ได้มคีวามน่าเชือถือ และ
ใกล้เคยีงกบัค่าจรงิ  แต่วธิีนีต้องอาศยัผู้ทําการทดลองที
ชํานาญ  เพราะกระบวนการวัดต้องทําทีเวลาคงทีและ
เท่ ากัน  ทุกๆ  ครัง  ซึงทํ า ได้ย ากและมีโ อกาส เกิด
ขอ้ผดิพลาดสงู 
 2.3 เทคนิควิเคราะหที์อาศยัการไหลในการ
ประเมินความสามารถในการรีดิวซโ์ดยรวม  

วธิใีนการประเมนิหาปรมิาณสารประกอบฟีโนลกิ
โดยรวม (total phenolic content) จะใชป้ฏกิริยิารดีอกซ ์
ระหวา่งสารตา้นอนุมลูอสิระทมีอียู่ในสารตวัอย่างกบัออกซิ
ไดซงิรเีอเจนตช์นิดต่างๆ เช่น สารละลายโพแทสเซยีมเปอร-์

แมงกาเนตในกรด, ferric reducing antioxidant power 
(FRAP) radicals assay (Benzie and Strain, 1996), 
tungstate-molybdate (Folin-Ciocalteau reagent; FCR)  
และวธิทีางไฟฟ้าเคมโีดยการวดัแบบแอมเพอร์โรเมทรทีี
ศกัยไ์ฟฟ้าค่าหนึง (Mannino et al., 1998) วธิหีนึงทไีดร้บั
ความนิยมคอืวธิ ีFCR (Huang, Ou and Prior, 2005) ซงึ
เป็นรเีอเจนต์ทมีสีเีหลืองและมสีารประกอบเชิงซ้อนของ 
heteropoly-phospho-tunstate-molybdates เป็นองค์-
ประกอบ เมอืใหท้าํปฏกิริยิากบัสารประกอบในกลุ่มฟีโนลกิ 
FCR จะถูกรดีวิซแ์ละเลขออกซเิดชนัของโมลบิดนีมัจะถูก
เปลยีนจาก +6 เป็น +5 [Mo+6 + e- → Mo+5] ทาํให้
สารละลายเปลียนจากสเีหลืองเป็นสนํีาเงนิ ปรมิาณของ
สารประกอบฟีโนลกิในสารตวัอยา่งจะแปรผนัตรงกบัค่าการ
ดดูกลนืแสงของสารประกอบสนํีาเงนิ (Mo(V)) ทเีกดิขนึ ใน
ดา้นของความจาํเพาะเจาะจงของปฏกิริยิา FCR ในวธิกีาร
ประเมินหาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกนันจะใช้ 7.5% 
โซเดยีมคารบ์อรเ์นต ในการปรบัสภาพพเีอชใหอ้ยู่ในสภาพ
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เบส (pH~10) เพอืทําใหส้ภาวะเหมาะสมกบัการแตกตวั
ของสารประกอบพอลฟีิโนลกิเกดิเป็นฟีโนเลตไอออนและ
สามารถไปรดีวิซ์ FCR ได้ ดงันันปรมิาณสารประกอบ
เชงิซ้อนสนํีาเงนิของโมลิบเดตทเีกดิขนึจงึแปรผนัตรงกบั
ปรมิาณสารต้านอนุมลูอสิระ จากกระบวนการดงักล่าว ทํา
ให้วิธีต รวจประ เมินมีร ะดับความจํ า เพาะ เ จ า ะจง 
(selectivity) ทสีงูขนึ 
 การพฒันาวธิวีเิคราะห์แบบอตัโนมตัดิ้วยสารอนุมูล
อสิระโดยใช ้ FCR เรมิขนึในปี ค.ศ. 2006 (Magalhaes et 
al., 2006) โดยใชร้ะบบวเิคราะหแ์บบ multi-syringe flow 
injection analysis (MSFIA) และใช้ระบบตรวจวัด

แบบสเปคโทรโฟโตเมทรี แผนภาพของระบบวิเคราะห์
แสดงดงัรปูท ี6 มลัตไิซรนิจป์มั (multi-syringe; MS) ของ
ระบบวเิคราะหจ์ะทาํหน้าทขีบัเคลอืนสารละลาย โซเดยีมไฮ
ดรอกไซด ์ (C1) สารละลาย FCR (R1) และสารละลาย
ตวัอย่าง (S) ใหไ้หลผา่นท่อเลก็ๆ มาบรรจบกนัเกดิการ
ผสมกนัทขีดผสมสาํหรบัเกดิปฏกิริยิา (MC) และเคลอืนที
ผา่นท่อขด (reaction coil; RC) ทยีาว 100 เซนตเิมตร
เพือให้ปฏิกิรยิาเกิดได้ดียิงขนึ จากนันไซ-รินจ์ปมัจะดนั
ทอ่นโซนสารละลายทเีกดิปฏกิริยิาไปยงัตวัตรวจวดั (D)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที 6 แผนภาพระบบวเิคราะหท์อีาศยัการไหลแบบ multi-syringe flow injection analysis ทใีชป้ฏกิริยิาของ FCR 

(MSFIA/FCR), เมอื MS คอืมลัตไิซรนิจป์มั, Si คอืไซรนิจ,์ Vi แทน commutation valves, MC คอืขดผสมสาํหรบั
เกดิปฏกิริยิา, RC คอื ท่อขด (100 cm), D คอืตวัตรวจวดั, C1 คอืสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด ์เขม้ขน้ 0.25 
โมลาร,์ C2 คอืนํา, C3 คอืสารละลายกรดไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้ 0.10 โมลาร,์ R1 คอื FCR, S คอืสารละลาย
มาตรฐานหรอืสารตวัอยา่ง, PC คอืคอมพวิเตอร ์และ W คอื waste (Magalhaes et al., 2006) 

 
 ในการปรบัสภาพพเีอชของสารละลายใหอ้ยู่ในสภาพ
เบส ระบบวเิคราะหนี์ จะใชส้ารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์
เขม้ขน้ 0.25 โมลาร ์(C1) แทนสารละลายโซเดยีมคารบ์อร์
เนต  ซงึจะทาํใหเ้กดิขอ้ดคีอืปฏกิริยิาเกดิไดเ้รว็ขนึ และการ
ใช้ระบบแมนิโฟลด์ทีมคีอมพวิเตอร์ (PC) ในการควบคุม
ระบบการไหลควบคู่กบัมลัติไซรนิจ์ปมัทําให้การควบคุม
เกียวกบัระยะเวลาในการทําปฏิกิรยิาของสาร (reaction 
time) เป็นไปไดอ้ย่างแม่นยํา ทําใหป้ญัหาทเีกดิจากการ
สลายตัวของสารผลิตภัณฑ์ลดลง  ระบบวิเคราะห์ที
พฒันาขนึนีมอีตัราเรว็ในการวเิคราะหส์ารตวัอย่างทรีวดเรว็ 
คอืวเิคราะห์ได้ถึง 15 ตวัอย่าง/ชวัโมง  สามารถนํามา

ประยุกตใ์ชใ้นตวัอย่างหลายชนิด เช่น ไวน์ เบยีร ์ และนํา
ผลไม ้
 การประเมินหาความสามารถต้านอนุมูลอิสระ
โดยรวมโดยใช ้FCR มขีอ้ดทีทีเีหนือกว่าวธิอีนื คอื เป็น
เทคนิคทงี่าย และมคีวามเทยีงสูง จงึเป็นวธิทีไีด้รบัความ
นิยมและใชเ้ป็นเทคนิคมาตรฐานในการวเิคราะหห์าปรมิาณ
รวมของสารประกอบฟีโนลิก แต่วิธีนีมีปญัหาเรืองการ
ควบคุมเกยีวกบัระยะเวลาในการทาํปฏกิริยิาของสารทตีอ้ง
คงทแีละเท่ากนั ทุกๆ ครงั เพอืให้ผลการทดลองมคีวาม
ถูกต้อง ซึงการควบคุมดงักล่าวหากผู้ทําการทดลองไม่มี
ความชาํนาญจะมโีอกาสในการเกดิขอ้ผดิพลาดสงู 
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3. สรปุและเสนอแนะ 
 การวเิคราะหค์่า TAC โดยทวัไปจะมกีารสรา้งอนุมลู
อิสระหรอืใช้ออกซิไดซิงรีเอเจนต์ทีทราบความเข้มข้นที
แน่นอน และวเิคราะหค์วามสามารถในการยบัยงัหรอืกําจดั
อนุมูลอสิระของสารตวัอย่างทสีนใจ โดยวดัปรมิาณอนุมูล

อสิระทลีดลง  สารอนุมลูอสิระทนิียมใช ้เช่น ABTS•+ หรอื 

DPPH• ในการวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิทีดลองแบบดงัเดมิแบบ
แบทช์ซงึเป็นเทคนิคทนีอกจากจะใช้เวลาในการวเิคราะห์
นาน ใชป้รมิาณสารมากแลว้ การควบคุมเกยีวกบัระยะเวลา
ในการทําปฏกิริยิาของสารใหค้งทแีละเท่ากนัทุกๆ ครงัทํา
ได้ยาก  จึงมีการพฒันาระบบวิเคราะห์ทีอาศัยการไหล
เพอืใหก้ารวเิคราะห์มคีวามสะดวก รวดเรว็ เพอืใช้เป็น
เทคนิควเิคราะหท์รีวดเรว็ในการคดัเลอืกพชืสาํหรบัใชเ้ป็น
แหล่งสารตา้นอนุมลูอสิระจากธรรมชาตติวัใหม ่หรอืใชเ้ป็น
เครอืงมอืในการทดสอบหาสารทมีฤีทธทิางชวีภาพเพอืใช้
ในการหาสารทีมีสรรพคุณทางยา  และทดแทนสาร
สงัเคราะห ์ ระบบวเิคราะหท์อีาศยัการไหลทพีฒันาขนึเช่น
ร ะบบวิ เ ค ร า ะห์ทีอ าศัยปฏิกิ ริย าของสา ร  ABTS + 

(FI/ABTS +) ระบบวเิคราะห์ทีอาศยัการไหลทีอาศยั
ปฏกิริยิาของสาร DPPH (FI/DPPH ) ทมี ีESR เป็นตวั
ตรวจวดั ระบบวเิคราะห ์SIA ทใีชส้ารอนุมลูอสิระ DPPH 
(SIA/DPPH ) และใชก้ารตรวจวดัแบบสเปกโทรโฟโตเมทร ี
ระบบวเิคราะห์ทีอาศยัการไหลทีใช้ปฏิกิรยิาเคมลิูมเินส-
เซนต์ของ luminol-Co(II)/EDTA กบั ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด ์(FI/CL) และระบบวเิคราะหท์อีาศยัการไหล multi-
syringe flow injection analysis ทอีาศยัปฏกิริยิาของ FCR 
(MSFIA/FCR) ระบบวิเคราะห์ทีอาศัยการไหลเหล่านี 
นอกจากจะช่วยใหก้ารวเิคราะหห์าปรมิาณ TAC มคีวาม
สะดวก รวดเรว็แลว้ ขอ้ดทีเีดน่ชดัทสีดุของระบบวเิคราะหท์ี
อาศยัการไหลหล่านีคอื สามารถควบคุมระยะเวลาในการ
ทําปฏิกิรยิาของสารให้คงทีและเท่ากนั ทุกๆ ครงั ทําให้
ผลลพัธท์วีเิคราะหไ์ดม้คีวามถกูตอ้ง และมคีวามเทยีงสงู 
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