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ก

บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ 2 วิธี ได้ แก่ วิธีที่1 เทคนิค
อัลตราไวโอเลตวิสเิ บิลสเปกโทรโฟโตเมตรี และ วิธีที่ 2 เทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
พบว่า วิธีที่1 จัดเป็ นวิธีที่ทดลองง่ายสะดวก รวดเร็ วตลอดจนมีความถูกต้ องสูง โดยมี ค่า LOD และ
LOQ เท่ากับ 0.24 นาโนโมล/มิลลิลิตร และ 0.81 นาโนโมล/มิลลิลิตร

ตามลําดับ เมื่อนําเอาวิธีส

เปกโทรสโกปี ไปหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่างไก่แปรรูป 3 วิธีคือต้ ม นึง่ และ ทอด พบว่า
การทดลองด้ วยวิธีดงั กล่าวในการทดสอบหาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ได้ ในระดับดี และ มีความไวในการ
ทดสอบสูง

จากการศึกษาปั จจัยที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่างเนื ้อไก่

พบว่า ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์จะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณขึ ้นกับ ระยะเวลา ระดับอุณหภูมทิ ี่ให้ ความ
ร้ อน

โดยเมื่อมีการให้ ความร้ อนในการแปรรูปเนื ้อไก่ที่อณ
ุ หภูมิสงู ระยะเวลานานจะทําให้ มาลอนไดอัลดี

ไฮด์มีปริมาณสูงขึ ้น

นอกจากนี ้ยังพบว่า วิธีการแปรรูป ตลอดจน ส่วนของเนื ้อไก่ ที่ได้ รับการแปรรูปมีผล

ต่อปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ด้วย ซึง่ พบว่า การแปรรูปให้ เนื ้ออกไก่สกุ ด้ วยการนึง่ นัน้ ทําให้ เนื ้ออกไก่มี
ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์มากที่สดุ เนื ้ออกไก่ที่ผา่ นการย่างมีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์น้อยที่สดุ

ซึง่

พบว่า การแปรรูปให้ เนื ้ออกไก่สกุ ด้ วยการนึง่ นัน้ ทําให้ เนื ้ออกไก่มีปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์มากที่สดุ เนื ้อ
อกไก่ที่ผา่ นการย่างมีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์น้อยที่สดุ ผลจากการนําส่วนเนื ้ออกไก่, สะโพกไก่ น่องไก่
และปี กไก่ นําไปแปรรูปให้ สกุ โดยการต้ มนาน 5 นาที ที่ อุณหภูมิ 100 oC พบว่า ปริมาณมาลอนไดอัล
ดีไฮด์ที่ตรวจพบมีปริ มาณแตกต่างกันโดยปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์พบมากที่สดุ ในเนื ้ออกไก่

ผลการ

ทดสอบหาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์จากไก่ที่มีจําหน่ายทัว่ ไป ตามที่แหล่งจําหน่ายต่างๆกัน
พบว่า สามารถตรวจพบปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ตา่ งๆแตกต่างกันด้ วย แต่อย่างไรก็ตาม
ปริ มาณที่พบตํ่ามาก ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค

ข

Abstract
The two methods for analysis malondialdehyde content such as Ultraviolet visible
Spectrophotometry and Highperformance Liquid Chromatography were studied , and found
that the first method which was the easy method for practice, high accuracy.The LOD and
LOQ were 0.24 nmol/ml and 0.81 nmol/ml,respectively. Then, the spectroscopic method was
applied to analyse malondialdehyde content in processed chicken samples from 3 ways of
cooking such as boiling, steaming and frying.The result presented that the refered method
gave the best result with high sensitivity. The factors that effect on malondialdehyde content
in chicken were also studied, and showed that malondialdehyde content depended on
heating time, heating temperature.The high malondialdehyde content in chicken which was
cooked for a long time and heated at high temperature was detected. However,the way to
cook and the part of chicken were also effect on malondialdehyde content too.The steaming
breast chicken meat contained the highest malondialdehyde content and the roasted breast
chicken contained the smallest malondialdehyde content. The result from cooking each
part of chicken such as breast chicken meat ,drumstick chicken,thigh chicken meat by
boiling 100 oC for 5 min found that the breast chicken meat contained the highest
malondialdehyde content. The analysis of malondialdehyde content in processed chicken
sold in the market showed the variation of malondialdehyde content in each product.
However, the malondialdehyde content which was found in ultratrace amount in those
samples which was not harmful to the healthy of consumer.

ค
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บทที่ 1
บทนํา
อาหารเป็ นปัจจัยหนี่งในการดํารงชีพของมนุษย์
วัตถุดิบต่างๆด้วยวิธีการแตกต่างกันไป

ปั จจุบนั มีอาหารมากมายซึ่งเกิดจากการแปรรู ป

จึงเป็ นเหตุให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารแบบต่างๆหลากหลายชนิด

สําหรับอาหารทัว่ ไปแล้วจะมีองค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และ
วิตามิน ซึ่งได้จากวัตถุดิบที่นาํ มาประกอบเป็ นอาหารเหล่านั้น ซึ่งปริ มาณสารอาหารดังกล่าวแต่ละชนิดทํา
หน้าที่ของตัวเองและมีปริ มาณแตกต่างกันออกไป
สารอาหารต่างๆเหล่านั้นด้วย

นอกจากนี้วิธีการแปรรู ปอาหารยังส่ งผลต่อคุณค่าของ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการแปรรู ปอาหารยังอาจส่ งผลให้มีการเกิดสาร

บางอย่างในอาหาร นอกจากนี้การเก็บรักษาอาหารก็อาจก่อให้เกิดสารที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นได้

ในที่น้ ีขอ

กล่าวถึงความสําคัญขององค์ประกอบหนึ่งในอาหาร คือ ไขมัน ไขมันเป็ นส่ วนที่ช่วยทําให้อาหารแปรรู ป
เกิดความนุ่มน่าบริ โภค และยังมีส่วนช่วยให้เก็บถนอมวิตามืนที่ละลายได้ในไขมัน แต่อย่างไรก็ตามไขมันยัง
มีขอ้ เสี ยบางประการคือ สามารถถูกออกซิเดชันได้ง่าย ที่มีกลิ่นเหม็นหืน หรื อการที่อาหารมีคลอเรสเตอรอล
เพิ่มมากขึ้นจากการทอดก็จดั ได้วา่ เป็ นการเพิ่มไขมันในอาหาร ในที่น้ ีปฏิกิริยาหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การเกิด
ออกซิเดชัน่ ในอาหารขณะแปรรู ป มีผลทําให้เกิดสารที่น่าสนใจ คือ มาลอนไดอัลดีไฮด์ ( malondialdehyde)
(MDA) เนื่องจากสารอัลดีไฮด์สามารถเกิดปฎิกิริยาต่างๆได้ เช่นการเกิด cross link เชื่อมกับโปรตีนใน
กล้ามเนื้อ ซึ่งมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น กล้ามเนื้ออาจจะแข็งขึ้น และ เหนียวมากขึ้น
(Addis,1986) ปฏิกิริยาที่สาํ คัญจากสารอัลดีไฮด์และอนุพนั ธ์ เช่น กลูเทอร์อลั ดีไฮด์ (gluteraldehyde,
GIA),

มาลอนไดอัลดีไฮด์ สามารถเกิดปฏิกิริยากับ กรดอะมิโน ในโปรตีน หรื อ DNA ซึ่งเป็ นเหตุให้

โครงร่ างโปรตีน, DNA เปลี่ยนแปลงไป ทําให้หน้าที่ต่างๆเปลี่ยนไปด้วย (Gerrard and Brown, 2002) โดย
การที่ มาลอนอัลดีไฮด์ปฏิกิริยากับโปรตีน จะเกิดการ cross link ทําให้โปรตีนรวมตัวกันเป็ นก้อนและ
ละลายได้นอ้ ยลง การวัดปริ มาณสารกลุ่มอัลดีไฮด์ จัดเป็ นสารชี้บอกผลการเกิดการเสื่ อมเสี ยในอาหารปลา
(Shahidi, 1998) มาลอนไดอัลดีไฮด์ ถูกจัดได้วา่ เป็ นสาร ก่อมะเร็ ง ในหนู สาร มาลอนไดอัลดีไฮด์ พบ
มากในอาหารที่มีกลิ่นเหม็นหื น (Chaudhary et al., 1994)

ดังนั้นในงานวิจยั นี้จึงสนใจจะศึกษาการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยการวิเคราะห์ปริ มาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์ ในอาหารไก่แปรรู ปด้วยวิธีต่างๆ เพื่อ
เป็ นการประเมินความปลอดภัยของการบริ โภคอาหาร ประเภทอาหารนั้นๆ
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สําหรับประเทศไทย ยังไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญต่อการศึกษาปริ มาณสาร มาลอนไดอัลดีไฮด์ ใน
อาหารประเภทไก่ชนิดต่างๆ จึงไม่พบรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการ
เกิดออกซิเดชันของไขมันในอาหาร งานวิจยั นี้ จึงมีจุดประสงค์ที่จะติดตามประเมินการเกิดออกซิเดชัน ใน
อาหารแปรรู ปของไก่ เช่น ทอด และ อบ เพื่อเพิม่ ประเมินถึงการปรับปรุ งคุณค่าทางอาหาร ตลอดจนการเกิด
สารพิษ
โครงการงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. ศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปริ มาณ MDA ในเนื้อไก่ และ ผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรู ปแบบต่างๆ โดยใช้เทคนิค
1.1 อัลตราไวโอเลตวิสิเบลสเปกโตรโทรเมตรี
1.2 โครมาโทกราฟี ของของเหลวสมรรถนะสูง
2. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ MDA ในขณะแปรรู ป ได้แก่
2.1 อุณหภูมิ
2.2 เวลา
2.3 รู ปแบบการแปรรู ป
2.4 ส่ วนต่างๆของเนื้อไก่
3. วิเคราะห์หาปริ มาณ MDA ในเนื้อไก่ จากส่ วนต่างๆของเนื้อไก่ และผลิตภัณฑ์แปร
รู ปจากเนื้อไก่ส่วนต่างๆ โดย การต้ม นึ่ง อบ ทอด และ ย่าง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อาหารเป็ นสิ่ งสําคัญที่มนุษย์ตอ้ งบริ โภคเพือ่ ความอยูร่ อด หรื อเพื่อการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย โดยที่
วัตถุดิบที่จะนํามาเป็ นอาหารมีหลายชนิด ตั้งแต่ ส่ วนต่างๆของพืช ธัญญาหาร ส่ วนต่างๆ ของสัตว์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืช โดยวัตถุดิบเหล่านั้นอาจใช้เป็ นอาหารโดยตรงทันที ไม่ได้ผา่ นการแปรรู ปตาม
กระบวนการแปรรู ปต่างๆ หรื อ อาจจะต้องนําไปผ่านกระบวนการแปรรู ป ทั้งนี้เพื่อนประโยชน์ต่างๆ เช่น
การทําให้เกิดอาหารหลากหลายรู ปแบบ การเก็บถนอมอาหารสด ฯลฯ ไม่วา่ จะเป็ น พืช สัตว์ หรื อธัญพืช
ต่างก็มีองค์ประกอบหลักๆเป็ นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน บางชนิดยังอาจอุดมด้วยวิตามิน หรื อ แร่ ธาตุ
ต่างๆ ตามองค์ประกอบเหล่านั้น ซึ่งอาจจะพบในปริ มาณมากน้อยแตกต่างกันไป ตามชนิด ประเภทของพืช
สัตว์ หรื อ ธัญพืชเหล่านั้น เมื่อนําวัตถุดิบมารวมตัวกันเพื่อประกอบเป็ นอาหารโดยการแปรรู ป ก็อาจจะมีผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กับองค์ประกอบในอาหารได้ ในที่น้ ีจะขอกล่าวถึง องค์ประกอบหนึ่งที่มีผลทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาหาร คือ ไขมัน ไขมันเป็ นสารอาหารชนิดหนึ่งที่มีท้ งั คุณและโทษ โดยไขมันใน
อาหารจะทําให้อาหารมีความนุ่ม หอม ชวนน่าบริ โภค และยังมีหน้าที่อื่นๆอีก ที่จะช่วยให้อาหารดุมีคุณภาพ
แต่อย่างไรก็ตาม ไขมันเองก็สามารถเกิดการออกซิเดชันได้เหมือนกัน และมีผลทําให้เกิดความเหม็นหื น
โดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีไขมันเป็ นองค์ประกอบมากๆ

จะเกิดการเหม็นหื นง่าย

เมื่อเก็บรักษาใน

ระยะเวลาหนึ่ง สําหรับการตรวจหาเรื่ องความเสื่ อมเสี ยของอาหาร โดยการตรวจสอบทางเคมี อาจทําโดย
การตรวจสอบสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะสารหนึ่งคือ มาลอนไดอัลดีไฮด์ (MDA) เป็ นสารที่ใช้บ่งชี้
การเกิดออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น เนื้อปลา ธัญญาพืช โปรตีน
มาลอนไดอัลดีไฮด์ เป็ นผลิตภัณฑ์ข้ นั ที่สองที่เกิดจากกรดไขมันชนิด polyunsaturated fatty acid
เกิดการออกซิเดชัน ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กันตั้งแต่ปี 1960s โดยส่ วนใหญ่มกั จะพัฒนาวิธีในการหาปริ มาณ มาลอน
ไดอัลดีไฮด์ ให้ใช้เป็ นตัวชี้วดั ถึงระดับการถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระ อันเป็ นสาเหตุของโรคต่างๆ นัน่ เอง
สําหรับสาร มาลอนไดอัลดีไฮด์ นี้เป็ นสารที่มีคาร์บอนเป็ นองค์ประกอบ สามตัว และมีอลั ดีไฮด์ สอง
หมู่ มีสูตรโมเลกุล C3H4O2 ดังโครงสร้างในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 โครงสร้าง Malondialdehyde (MDA)
ที่มา: Nair .V.et.al. (2008).
ชื่อ IUPAC คือ Malonaldehyde หรื อ Malondialdehyde

ในธรรมชาติจะพบ มาลอนไดอัลดี

ไฮด์ ได้ในใบต้นถัว่ ต้นฝ้ าย และพบมากในอาหาร ที่มีกลิ่นเหม็นหื นสูง ยังพบได้ในพืช , เนื้อ ,ปลา ,
นํ้ามันนปลา , เมล็ดถัว่ นอกจากนี้ยงั พบ มาลอนไดอัลดีไฮด์ ในพลาสมาของมนุษย์ และเนื้อเยือ่ มนุษย์
( Drapen et al, 1986)
สมบัติโดยทัว่ ไปทางเคมีและทางกายภาพของ MDA
(ก) รู ปพรรณสัณฐาน(United States National Library of Medicine ,1997) ของแข็ง (แท่ง)
(ข) จุดหลอมเหลว 72–74oC หากอยูใ่ นรู ปของเกลือโซเดียมจะมีจุดหลอมเหลวที่ 245oC (IARC ,1985)
(ค) การละลาย: MDA บริ สุทธิ์ละลายนํ้าได้ดี มีค่า pKa = 4.46 นอกจากนี้หากอยูใ่ นรู ป ข อ ง เ ก ลื อ
โซเดียม ยังสามารถละลายได้ดีในตัวทําละลายมีข้วั (EtOH, MeOH, H2O) ในส่ วนของตัวทําละลายอินทรี ย ์
อย่าง CH2Cl2 จะละลายได้ปานกลาง แต่ในตัวทําละลาย ether จะไม่ละลาย (Nair V,et.al.,2008)
MDA สามารถดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตได้ เมื่ออยู่ ในตัวทําละลายของกรด 0.1 N HCl ที่ความยาว
คลื่นสูงสุ ด λMAX = 245 นาโนเมตร ( = 12 800) ในตัวทําละลายเบส โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.1 N
ที่ความยาวคลื่นสูงสุ ด λMAX = 267 nm ( =29 400) และให้ค่าสเปกตรัม 1H NMR (D2O) δ 5.73 (t, 1H,
J = 10.1 Hz), 9.08 (d, 2H, J = 10.1 Hz) และสําหรับสเปกตรัม 13C NMR (D2O) δ 110.3, 193.6: (Nair
V,et.al.,2008)
มาลอนไดอัลดีไฮด์เป็ นสารตั้งต้ น ( initiator) ในการเป็ น carcinogen และเป็ น mutagen ซึ่งเป็ นผล
ต่อความปลอดภัยในอาหาร (Bird R P,et.al, 1982 ) อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า สามารถตรวจพบ มาลอน
ไดอัลดีไฮด์ได้ในผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการแปรรู ป ด้วยวิธีการใช้ไมโครเวฟ, การย่าง โดยขึ้นกับระยะเวลา และ
อุณหภูมิ จะมีผลต่อปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ นอกจากนี้มาลอนไดอัลดีไฮด์ เป็ นสารที่ไวต่อการเกิด
ปฎิกิริยา จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาให้สารเชิงซ้อนได้กบั กรดอะมิโน, โปรตีน ในอาหารได้ ( Kwon et al.,
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1965 ) ดังนั้น มาลอนไดอัลดีไฮด์ที่พบโดยทัว่ ไป จึงไม่ค่อยพบว่าเป็ น มาลอนไดอัลดีไฮด์ในรู ปอิสระใน
อาหาร ( John, T et al., 1999 )
สําหรับในอาหารที่มีไขมันเป็ นองค์ประกอบ จะเกิดกระบวนการ Lipid Oxidation ตามขั้นตอนดัง
สมการ (Gray, 1978)
RH + O2

R + OOH



(1)

ขั้นตอนการดําเนินไปของปฏิกิริยาแบบต่อเนื่อง
R + O2



RH + ROO 
ROOH



ROO

(2)

ROOH + R

(3)

RO + OH

(4)

ขั้นตอนสิ้ นสุ ดของปฏิกิริยา


R

+ R

R

+ ROO 

ROO + ROO 

R-R

(5)

ROOR

(6)

ROOR + O2

(7)

จากสมการข้างต้นสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์ ( ROOH ) จัดเป็ นสารสําคัญมากที่ทาํ ให้เริ่ มต้นการ
เกิดปฏิกิริยา ลูกโซ่ ทางกระบวนการออกซิเดชันไขมัน ( Lipid Oxidation ) แต่ทา้ ยที่สุดจะเกิดสารทุติยภูมิ
หลายชนิด เช่น เพนทานอล , เฮกซานอล, 4-hydroxyonenal และ ผลิตภัณฑ์ระดับ MDA (Pearson et al.,
1982) ( Raharjo and Sofos, 1993 )ดังนั้น จะเป็ นสารผลิตภัณฑ์ที่พบได้ในอาหาร ที่มีไขมันระดับหนึ่ง
ตามอธิบายในสมการ แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะถูกกระตุน้ ให้เกิดได้มากขึ้น ขึ้นกับหลายปั จจัย ได้แก่ ความไม่
อิ่มตัวของกรดไขมัน ( Dahle et al., 1962 , Pryor et al., 1976 ), การมีโลหะ ( Janero and Burghardt,
1989), ค่า pH, อุณหภูมิ และระยะเวลาการได้รับความร้อน ( Pikul et al., 1984 )
มาลอนไดอัลดีไฮด์สามารถปนเปื้ อนได้ในอากาศหรื อแหล่งนํ้า มักจะเป็ นผลมาจากการปนเปื้ อน
จากการกระทําของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นมลพิษทางสิ่ งแวดล้อมที่สาํ คัญ Romieu et al.(2006) ได้ทาํ การวิจยั ถึง
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ปริ มาณของมาลอนไดอัลดี ไฮด์ ที่ปนเปื้ อนในอากาศที่ จะมี แนวโน้มทําให้เด็กเป็ นโรคหอบหื ดได้ และ
พบว่า ปริ มาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์สมั พันธ์กบั ปริ มาณของโอโซน ในอากาศบริ เวณนั้นด้วย เหตุผลเนื่องจาก
ความสามารถในการเป็ น oxidative stress ได้ดีของโอโซน ทําให้สารตั้งต้นที่มีอยูใ่ นอากาศบริ เวณนั้นเกิด
ถูกออกซิไดซ์เป็ น มาลอนไดอัลดีไฮด์ได้ ดังนั้นปริ มาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ จึงสามารถใช้เป็ นตัวชี้วดั ถึง
มลพิษในอากาศบริ เวณนั้นได้
สําหรับการตรวจพบมาลอนไดอัลดีไฮด์ที่เจือปนในอาหารนั้นได้มีการทําการศึกษามานานแล้วไม่
น้อยกว่า 20 ปี และมีรายงานการวิจยั อย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น การตรวจวิเคราะห์หา มาลอนไดอัลดีไฮด์ใน
เนื้อปลา (Koning A M and Silk M H, 1963) นํ้ามันปลา Rogerio, et al., 2009) (Aubourg, S.P,
นํ้าส้มคั้น (Braddock R J and
1999) (Chaijan et al.,2006) ถัว่ นัท (Holland D C,1971)
Petrus D R,1971) นํ้ามันพืช (Arya S S and Ninnala N,1971) ไขมัน (Sedlocek B, 1964) นํ้ามันปลา
(Sinnhuber R O and Yu T C,1968) ถัว่ เขียวแช่แข็ง (Chow L and Watts B M, 1969) นม(Downey
W K, 1969) และไขมันนม (Patton S and Kurtz G W,1951) ผลิตภัณฑ์เนื้ อ (Fernandez, et al.,
1997) เนื้ อหมูและหมูแช่เค็ม ( Zipser et al., 1964) ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก (De Las Heras et al., 2003 )
นมผงเลี้ยงทารก (Cesa, S, 2004) ( Fernaille et al., 2001 )
Raymond et al.(1993) ได้ทาํ การศึกษาการวัดปริ มาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่างอาหาร
ต่างๆที่ผา่ นการปรุ งแล้วโดยใช้เทคนิค "thiobarbituric reactive substances" (TBARS) ซึ่งเป็ นเทคนิค
มาตรฐานที่ใช้ทดสอบ มาลอนไดอัลดีไฮด์โดยผลการทดสอบที่ได้แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ปริ มาณ malonaldehyde ในอาหารที่ปรุ งแล้ว

ที่มา: Raymond S, et.al.,1977
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นอกจากนี้ Okafor et
al.(2007) ได้ทาํ การศึกษาปริ มาณของ มาลอนไดอัลดี ไฮด์ที่พบใน
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทไอศกรี มและโยเกิร์ตจากประเทศไนจีเรี ยโดยใช้เทคนิ ค TBARS ทดสอบเช่นกัน
พบว่าปริ มาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ อยูใ่ นช่วงระหว่าง 1.79 – 9.11 μg/ml ดังแสดงในตารางที่ 2.
ตารางที่ 2. แสดงผลการทดสอบการหามาลอนไดอัลดีไฮด์ ในไอศกรี มและโยเกิร์ตจากประเทศไนจีเรี ย

ทั้งนี้เหตุผลที่มีการตรวจพบมาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์อาหารเกือบทุกชนิดนั้น เป็ นผลมาจาก
ปฏิกิริยาlipid peroxidation และ generation of malondialdehyde (Yahya MD.et.al,1996) อัน
เนื่องมาจากการได้รับความร้อนสูงจากการปรุ งอาหาร

ซึ่งเป็ นปัจจัยสําคัญที่สุดสําหรับการเกิด และ

สารประกอบอื่นๆ ในอาหาร เมื่อมนุษย์บริ โภคอาหารเหล่านั้นก็มีโอกาสได้รับสารนี้ จึงมีรายงานการตรวจ
พบมาลอนไดอัลดีไฮด์ในมนุษย์น้ นั (IARC ,1985)
lipid peroxidation

เป็ นผลมาจากเป็ นผลิตภัณฑ์สุดท้ายของปฏิกิริยา

นอกจากนี้มาลอนไดอัลดีไฮด์ยงั สามารถเกิดขึ้นได้เป็ นผลิตผลข้างเคียงจากปฏิกิริยา

สังเคราะห์ prostaglandin และ thromboxane ในร่ างกายมนุษย์น้ นั สามารถพบมาลอนไดอัลดีไฮด์ได้ท้ งั
ในเนื้อเยือ่ เกล็ดเลือด และซีรัม (Volpi et al.,1998) (Largillière et al.,2004)ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวัดปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในพลาสมามนุษย์
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ที่มา: Volpi et al.(1998)
จากข้อมูลของ American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (1997) ยังไม่
มีการกําหนดถึ งการควบคุมปริ มาณขั้นตํ่าของ ที่พบได้ในอากาศปกติ และนอกจากนี้ ยงั ไม่มีหน่ วยงาน
ระหว่างประเทศใดที่จะออกข้อกําหนดควบคุมปริ มาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ที่พบในนํ้าดื่มทัว่ ไป ยังไม่มี
การศึกษาโดยตรงที่เกี่ยวกับผลของการได้รับปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ที่มีการเกิดเซลล์มะเร็ งในมนุษย์
แต่ ก็ยงั มี งานวิจยั ที่ ระบุถึงแนวโน้มในการเกิ ดมะเร็ งในมนุ ษย์จากผลของการได้รับมาลอนไดอัลดี ไฮด์
Lawrence et al.(2002) ได้ทาํ การศึกษาผลของการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation ซึ่งอาจให้
ผลิตผลเป็ น มาลอนไดอัลดีไฮด์แล้วส่ งผลให้ไปเกิดการทําลายโครงสร้างของสารประกอบทางพันธุ กรรม
(DNA) โดยเมื่ อกรดไขมันไม่อิ่มตัวเข้าสู่ ร่างกายจะสามารถเกิ ดปฏิกิริยา lipid peroxidation จนได้
ผลิ ตภัณฑ์เป็ นมาลอนไดอัลดี ไฮด์ โดยในขั้นตอนแรกนั้นกรดไขมันที่ มีพนั ธะคู่หรื อพันธะสามในสาย
โมเลกุล จะเกิดการสู ญเสี ยไฮโดรเจนอะตอมโดยอนุมูล hydroxyl เกิดเป็ นกรดไขมันที่ไม่เสถียรส่ งผลให้
โมเลกุลเกิดการจัดเรี ยงรู ปร่ างใหม่ ได้เป็ นสารประกอบ conjugated diene และจากนั้นออกซิ เจนอะตอม
จะเข้ามาทําปฏิกิริยาต่อตรงตําแหน่งที่เป็ นอนุมูลของสายกรดไขมันเกิดเป็ นสารประกอบที่เรี ยกว่า peroxyl
radical ตามรู ปที่ 2 ต่อมาชั้นของ phospholipid membranes ภายในเยื่อหุ ้มนิ วเคลียสจะทําการ
รี ดิวส์ peroxyl radical แล้วเกิดการจัดเรี ยงโครงสร้างใหม่จนในที่สุดจะได้ มาลอนไดอัลดีไฮด์ที่ภายในเยือ่
หุม้ นิวเคลียส
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รู ปที่ 2. แสดงปฏิกิริยา lipid peroxidation เกิดมาลอนไดอัลดีไฮด์
มาลอนไดอัลดีไฮด์ที่เกิดขึ้นจะสามารถไปทําปฏิกิริยาต่อกับสารพันธุกรรมของมนุษย์ อย่างเช่น 2’(3-(2-deoxy-β-D-erythro
deoxyguanosine
เกิ ด เป็ นสารประกอบใหม่ ที่เ รี ย กว่า M1G
pentofuranosyl)pyrimido[1,2-α]purin-10(3H)) ตามรู ปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงผลของการทําลายสารพันธุกรรม (DNA) ในมนุษย์
ไม่เพียงแต่ 2-deoxyguanosine ที่สามารถถูกทําลายด้วยมาลอนไดอัลดีไฮด์ สารพันธุกรรมอื่นๆ ก็
สามารถถูกทําลายจนเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้เช่นกัน ดังแสดงในรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 แสดงผลผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้จากการทําลายสารประกอบพันธุกรรมจากผลของมาลอนไดอัลดีไฮด์
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โดยสารประกอบ M1G ที่เกิดขึ้นนี้ จะไปสะสมตามอวัยวะส่ วนไหนมากก็มีโอกาสทําให้เกิดเซลล์มะเร็ งที่
ดังกล่าวได้อย่างเช่น ตับ ปอด และเซลล์เม็ดเลือดขาว ดังนั้น Lawrence จึงติดตามสารประกอบ M1G ที่
เกิ ดขึ้นจากเนื้ อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ของมนุ ษย์โดยอาศัยการทําอนุ พนั ธ์ระหว่างสารประกอบ M1G กับ
สารประกอบ pentafluorobenzyl bromide จากนั้นจึงวิเคราะห์อนุพนั ธ์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเครื่ อง GC/EC
NCI/MS โดยผลการทดสอบจะแสดงดังในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ปริ มาณ M1G ในเซลล์ต่างๆ ของมนุษย์

นอกจากนี้ยงั พบว่าในแต่ล่ะ 108 โดยเฉลี่ยของลําดับ nucleosides ของ DNA 1 mg จะพบสารประกอบ
M1G อยู่ 2-3 ตัวเสมอ ดังนั้นจึงเป็ นผลให้รหัสของสายพันธุกรรมเปลี่ยนแปลงหรื อถูกทําลายไปและด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเชื่อว่ามาลอนไดอัลดีไฮด์ มีส่วนสําคัญในการเกิดโรคมะเร็ งในร่ างกายมนุษย์
ไม่เพียงแต่จะเกิดอันตรายทางพันธุกรรมจากผลของการได้รับ มาลอนไดอัลดีไฮด์แล้ว การได้รับ
มาลอนไดอัลดีไฮด์ในปริ มาณมากยังสามารถเกิดผลกระทบโดยตรงต่อร่ างกายของสิ่ งมีชีวิต โดยมาลอน
ไดอัลดี ไฮด์ สามารถเข้าไปทําปฏิกิริยากับสารประกอบจําพวก primary amines
อย่าง N3-(2propenal)lysine แล้วทําให้เกิ ดการ
cross-links กับสารประกอบต่ างๆ อย่างเช่ น 1-amino-3iminopropene และ pyridyledihydropyridine ดังแสดงในรู ปที่ 5
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รูปที่ 5 โครงสร้างของ lysine-lysine cross-links จากผลของมาลอนไดอัลดีไฮด์
ที่มา: Uchida K. (2000)
ซึ่ งจะพบมากใน apoprotein B-100 (apo-B) (Uchida .K..,2000)ที่ทาํ หน้าที่ลาํ เลียงไขมันไปยัง
อวัยวะหรื อเนื้ อเยือ่ ทําให้ apo-B ถูกเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถลําเลียงไขมันได้เกิดการสะสมของไขมัน
ในเส้นเลือด จนเกิดเป็ นภาวะหลอดเลือดแดงแข็งแบบ atherosclerosis ซึ่งเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) โรคของหลอดเลือดแดง
ส่ วนปลาย (peripheral arterial disease) โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease)
มาลอนไดอัลดีไฮด์ ยังสามารถทําเกิดการ cross-links กับสารจําพวก Niedernhofer และ
colleagues
(Palinski
W,et.al.,1994) แล้วเกิ ดเป็ นสารชี วโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า N2,N2Malondialdehyde (โครงสร้างทัว่ ไปแสดงดังรู ปที่ 6) ทําให้เกิดการสะสมและอุดตันบริ เวณผนังเส้นเลือด
จนเป็ นสาเหตุของโรคหลอดเลือดและหัวใจ (Cardiovascular Diseases = CVD) ที่มีจาํ นวนผูเ้ สี ยชีวิตสู ง
ในกลุ่มประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริ กาซึ่งมีการบริ โภคอาหารที่มีไขมันผสมในปริ มาณสูง

รูปที่ 6 โครงสร้างของ N2,N2-Malondialdehyde
ที่มา: Palinski W,et.al.,1994
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สําหรับรายงานการหาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในอาหารที่พบได้มาก คือ การตรวจวิเคราะห์หา
มาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์เนื้ อ (Fernandez, et al., 1997) ผลิตภัณฑ์เนื้ อปลาและ นํ้ามันปลาสาย
พันธุ์ต่างๆ ( Rogerio, et al., 2009) (Aubourg, S.P, 1999) (Chaijan et al.,2006) เนื้ อหมูและหมูแช่
เค็ม ( Zipser et al., 1964) ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ( De Las Heras et al., 2003 ) นมผงเลี้ยงทารก
(Cesa, S, 2004) ( Fernaille et al., 2001 ) ส่ วนการรายงานในเนื้ อไก่ยงั ไม่พบ มีเพียงรายงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับไก่ คือ การวิเคราะห์ปริ มาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์ในตับไก่ ( Squiers, E.J.,1990)
ในการวิจยั นี้มีจุดประสงค์จะศึกษาปริ มาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด์ในอาหารแปรรู ป 5 แบบ คือ การ
ทอด, ต้ม ,นึ่ง,อบ และย่าง โดยจะทําการแปรรู ปเนื้อไก่ เนื่องจากปัจุจบันไก่เป็ นอาหารโปรตีนที่ได้รับความ
นิยมแพร่ หลายมาก และหาบริ โภคได้ง่าย โดยมีผลิตภัณฑ์จากไก่จาํ หน่ายมากมายหลายประเภท โดยยังไม่มี
รายงานวิจยั หาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากไก่ ทั้งที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีผบู ้ ริ โภค
จํานวนมาก ซึงจะเป็ นข้อมูลแก่ผบู ้ ริ โภคในการที่จะเลือกบริ โภคอาหารแปรรู ป ได้ดียงิ่ ขึ้น
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
สารเคมีและอุปกรณ์
1. 2-thiobarbituric acid : AR grade ของ Merck
2. สารละลายมาตรฐาน 1,1,3,3-tetraethoxypropane : AR grade ของ Fluka
3. สารละลาย 7.5% trichloroacetic acid : AR grade ของ Merck
4. H2SO4 : AR grade ของ Merck
5. propyl gallate: AR grade ของ Merck
6. DNPH: AR grade ของ Merck
7. EDTA: : AR grade ของ BDH
8. Acetic acid: : AR grade ของ Merck
9. Acetonitrile : Chromatographic grade ของ Merck
10 กระทะไฟฟ้า ตราToshiba
11. อุปกรณ์ยา่ งไฟฟ้า
12.
13.
14.
15.

เครือ่ งชังอย่
่ างละเอียด จากบริษทั PRECISA รุน่ 220A
เครือ่ งอังไอนํ้า ยีห่ อ้ Buchii
เยือ่ กรอง polytetrafluoroethylene (PTFE) ขนาด 0.45 ไมครอน
เครือ่ ง UV-Vis Spectrophotometer ของบริษทั Shimadzu

16. เครือ่ งโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง จากบริษทั Hewlett-Packard รุน่ HP 1100
17. คอลัมน์ C18 (Bondclone 10 μm ขนาด 300 x 3.90 mm)
สารตัวอย่ าง
1. เนื้ออกไก่สด จัดซื้อจากซุปเปอร์มาเก็ตในห้างโลตัส และ คาร์ฟรู ์
2. ไก่ตม้ นํ้าปลา ซื้อจากตลาดนัดมศว
3. ไก่น่ ึงทําข้าวมันไก่ ซื้อจากร้านค้าในโรงอาหารมศว
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4. ไก่ทอด ซื้อจากร้านค้าข้างมศว ด้านประตูที่ติดต่อถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
5. ไก่ยา่ ง ซื้อจากตลาดนัดมศว
ตอนที่ 1 การศึกษาหาวิธีทเี่ หมาะสมในการตรวจวัดหรือวิเคราะห์ ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์
การทดลองด้ วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี และ โครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง
1.1การทดลองวิเคราะห์ปริ มาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์ดว้ ยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี ทาํ การทดลองตามวิธี
MDA-TBA หรื อ ( TBA Test ) ( Vyncke, 1970 )
วิธีทดลองดังนี้
1.1.1 ปิ เปตสารละลาย 1,1,3,3-tetraethoxypropane ใส่ ขวดปรับปริ มาตร 100 ml แล้วปรับ
ปริ มาตรด้วย 1% H2SO4 จนครบ เขย่าให้เข้ากันแล้วเก็บไม่ให้ถูกแสงเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จะได้สารละลายสี
เหลืองของมาลอนไดอัลดีไฮด์ เข้มข้น 100 μmol/ml
1.1.2 ปิ เปตสารละลายมาลอนไดอัลดีไฮด์ เข้มข้น 100 μmol/ml มา 0.1 ml ลงในขวดปรับปริ มาตร
ขนาด 100 ml แล้วปรับปริ มาตรด้วย 1% H2SO4 จะได้สารละลายมาลอนไดอัลดีไฮด์ เข้มข้น 100 nmol/ml
1.1.3 เตรี ยมมาตรฐานสารละลาย มาลอนไดอัลดีไฮด์ในในช่วงเข้มข้น 20, 15, 10, 5, 0 nmol/ml
โดยปิ เปต สารละลายมาลอนไดอัลดีไฮด์ เข้มข้น 100 nmol/ml ปริ มาตร 10, 7.5, 5, 2.5, 0 ml ใส่ ขวดปรับ
ปริ มาตรขนาด 50 ml ตามลําดับแล้วปรับปริ มาตรด้วย 1% H2SO4 จะได้สารละลายมาตรฐานในช่วงความ
เข้มข้น 20, 15, 10, 5, 0 nmol/ml
1.1.4 นําสารละลายมาตรฐานที่เตรี ยมได้แต่ละช่วงความเข้มข้นปิ เปต 1 ml ลงในหลอดทดลอง
จากนั้นเติมสารละลาย 40 mM 2-thiobarbituric acid ลงไป 1 ml ทาในทุกช่วงความเข้มข้นและทําซํ้า 3 ชุด
จากนั้นจึงนําไปให้ความร้อนที่ 80 ˚C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
1.1.5 เมื่อครบกําหนด นําสารละลายอนุพนั ธ์ที่ได้ทิ้งไว้ในเย็นที่อุณหภูมิหอ้ งเป็ นเวลา 15 นาที แล้ว
จึงนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่530นาโนเมตร นําค่าความสามารถในการดูดกลืนแสงที่วดั ได้ไปพลอต
กราฟมาตรฐานระหว่าง ค่าการดูดกลืนแสงกับค่าความเข้มข้นของสารละลาย มาลอนไดอัลดีไฮด์มาตรฐาน
1.1.6 นําสารละลายมาตรฐาน มาลอนไดอัลดีไฮด์เข้มข้น 5 m มาเตรี ยมตามข้อ 1.1.1 ถึง 1.1.5นํา
ค่า การดูดกลืนแสงที่วดั ได้เทียบกับค่าการดูดกลืนจากกราฟมาตรฐาน และ วิเคราะห์หาปริ มาณสาร มาลอน
ไดอัลดีไฮด์ที่คาํ นวนได้เทียบกับค่าจริ ง เพือ่ เป็ นการประเมินประสิ ทธิภาพวิธีการทดลอง
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1.1.7 ทําการทดลองซํ้าข้อ 1.1.6 และ ประเมินหาค่า LOD, LOQ ของวิธีการทดลอง
1.2 การทดลองวิเคราะห์ปริ มาณ MDA ด้วยวิธีการทางโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง
ทําการทดลองตามวิธี ของ Nurten, T. et al., 2006 มีแนววิธีทดลองดังนี้
1.2.1 เตรี ยมกราฟมาตรฐาน โดยการเตรี ยมสารละลาย มาตรฐาน MDA โดยการ ละลายสาร
1,1,3,3- tetraethoxypropane (TEP) 25 l ในนํ้า จะได้สารละลายมาตรฐานเข้มข้นตั้งต้น 1 mM ต่อจากนั้น
เตรี ยม working standard โดยการ ย่อย TEP สารละลายตั้งต้น 1 ml ด้วย 50 ml 1 % กรด H2SO4 และวางพัก
บ่มไว้2 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิหอ้ ง จะได้สารละลาย MDA เข้มข้น 20 mmol/ml นําไปละลายใน 1 % กรด
H2SO4 เพื่อเตรี ยมเป็ นกราฟมาตรฐานที่มี MDA เข้มข้น 10.5, 2.5, 1.25 และ0.625 mmol/ml โดยมีปริ มาตร
สารละลาย MDA 0.250 ml นําไปผสมกับ สารละลาย DNPH เข้มข้น 5 mM ที่ละลายใน 2 M. HCL 25
l แล้วนําไปบ่มไว้ 10 นาที นําสารละลายผสม 20 l ฉี ดเข้า HPLC โดย กรองผ่าน filter ที่มี ขนาด 0.2
m
1.2.2. จากข้อ 1.2.1 ฉี ดสารละลายมาตรฐาน MDA-DNPH เข้าคอลัมน์ ODS C18 ( ขนาด 5 m
x 125 l , 4 mm.) ชะด้วยตัวทําละลาย โมไบล์เฟส acetonitrile : H2O อัตราส่ วน 38 : 62 v/v ที่มี 0.2 %
(v/v) กรด acetic acid โดยใช้สภาวะไอโซเครติก ควบคุมอัตราการไหล 1 ml/min ตรวจวัดด้วย uvdetector ที่ความยาวคลื่น 310 nm
1.2.3. นําสารละลาย มาลอนไดอัลดีไฮด์มาตรฐาน เข้มข้น 5 m มาเตรี ยมตามข้อ 1.1.1 ถึง 1.1.5
นําค่า พื้นที่พีคที่วดั ได้เทียบกับค่าพื้นที่พีคจากกราฟมาตรฐานในข้อ 1.2.2 และ วิเคราะห์หาปริ มาณสาร
MDA ที่คาํ นวณได้เทียบกับค่าจริ ง เพื่อเป็ นการประเมินประสิ ทธิภาพวิธีการทดลอง
1.2.4 ทําการทดลองซํ้าข้อ 1.2.3 และ ประเมินหาค่า LOD, LOQ ของวิธีการทดลอง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ หาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ างเนือ้ ไก่
2.1 การเตรี ยมตัวอย่าง ( ดัดแปลงจาก Rogerio, M. et al., 2009 )
นําตัวอย่าง เนื้อไก่บริ เวณอกไก่ มาสับ หรื อ บดให้ละเอียด ชัง่ มา 15 g ใส่ ในหลอดบีกเกอร์
ขนาด 50 ml เติมสารละลาย TCA เข้มข้น 7.5% (w/v), 0.1% (w/v) EDTA, 0.1% (v/v) propyl gallate
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ปริ มาตรรวม 30 ml ผสมเข้าด้วยกันด้วยเครื่ อง ปั่น นาน 1 นาที จึงนําตัวอย่างไปกรองผ่านกระดาษกรอง
whatman#1 สารละลายใสที่ได้นาํ ไป centrifuge ที่ 6000 rpm นาน 10 นาที
2.2 การวิเคราะห์ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์
นําสารละลาย filtrate จาก 1.3.1แบ่งเป็ น 2 ส่ วน โดยนําไปวิเคราะห์หาปริ มาณมาลอนไดอัลดี
ไฮด์ ด้วยวิธีสเปกโตรเมตรี ตามข้อ 1.1 โดยนําสารละลาย filtrateไปใช้ ทดลอง 5 ml และนําไปทดลองตาม
วิธีขอ้ 1.2 20 l แล้วนําค่า Absorbance จากที่ทดลองตาม 1.1 และ 1.2 ไปเทียบกราฟมาตรฐานเพื่อ
คํานวณ หาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ขณะเดียวกัน ในการทดลองด้วยโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะ
สูง จะเทียบกราฟมาตรฐานตามข้อ 1.2 และคํานวณหา มาลอนไดอัลดีไฮด์เช่นกัน
การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไก่ จะนําเนื้อส่ วนอก ต้ม,นึ่ง, อบ, ทอด แล้วจึงนําส่ วนผลิตภัณฑ์ที่แปร
รู ปไปทําการทดลอง เช่นข้างต้น ทําการทดลองเช่นเดียวกัน
ตอนที3่ .การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเปลีย่ นแปลงปริมาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์
3.1 ศึกษาผลของระยะเวลาที่ให้ความร้อน
นําเนื้อไก่ส่วนอกไปให้ความร้อน โดยใช้เวลา นาน 5 นาที, 10, 20, 30 และ 60 นาที โดยการ
ต้มในบีกเกอร์ที่อุณหภูมิ 100 oCต่อจากนั้นนําไปทดลองตามข้อ 1.1 เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณ MDA ในเนื้อ
ไก่
3..2 ศึกษาผลของอุณหภูมิในการให้ความร้อนแก่เนื้อไก่
นําเนื้อไก่ส่วนอก 20 กรัม ไปต้มในบีกเกอร์ ที่อุณหภูมิ 50 oC , 80 oC และ 100 oC นาน 10
นาที ทําการทดลองตามข้อ 1.1
3.3 ศึกษาปัจจัยรู ปแบบการแปรรู ป
นําเนื้อไก่ส่วนอก น่องไก่ ไปทําให้สุกด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ต้ม, นึ่ง,ทอด, อบ แล้วนําแยก
ส่ วนเนื้อของแต่ละชนิดอย่างละ 50 กรัม ไปทดลองต่อ ตามข้อ 1.1
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3.4 ศึกษาปัจจัยของส่ วนต่างๆของเนื้อไก่
นําส่ วนเนื้ออกไก่, สะโพกไก่ และ น่องไก่ อย่างละ 100 กรัม นําไปแปรรู ปให้สุก โดยการอบนาน
5 นาที ที่ อุณหภูมิ 100 oC แล้วนําผลิตภัณฑ์ไปทดลองต่อ ตามข้อ 1.1
ตอนที่ 4. การวิเคราะห์ หาปริมาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปไก่สําเร็จรูปทีม่ ีจําหน่ ายในตลาด
จัดซื้อ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่ที่มีจาํ หน่าย ได้แก่ ไก่ตม้ นํ้าปลา ไก่น่ ึงทําข้าวมันไก่ ไก่ทอด ไก่
ย่าง นําไปทดลองเช่นเดียวกับตอนที่2
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บทที่ 4
ผลการทดลองและวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาหาวิธีทเี่ หมาะสมในการตรวจวัดหรือ วิเคราะห์ ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ โดยทําการ
ทดลองด้ วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี และ โครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง
ผลการทดลองวิเคราะห์ปริ มาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์

ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี ทาํ การ

ทดลองตามวิธี MDA-TBA หรื อ ( TBA Test ) ( Vyncke, 1970 ) จากการเตรี ยมกราฟมาตรฐานเพื่อนําไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่ องอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ ตัวอย่างสเปกตรัมการดูดกลืนแสง
ตามแสดงในรู ปที่.7

รู ปที่. 7 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด์
เมื่อบันทึก ค่าการดูดกลืนแสงของสาร มาลอนไดอัลดีไฮด์ มาตรฐาน พบว่า ค่าการดูดกลืนแสง
ของสาร แปรผันตามความเข้มข้นสารมาตรฐานที่พลอตกราฟจะได้กราฟเชิงเส้นตรง ที่มีสมั ประสิ ทธิ์
สัมพันธ์ มีค่า r2 = 0.99 ตามแสดงในรู ปที่.8
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รู ปที่ 8 กราฟมาตรฐานวิเคราะห์ปริ มาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์ดว้ ยเทคนิควิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี
ผลการคํานวณหาค่า LOD และ LOQ พบว่า การทดลองด้วยสภาวะที่ใช้น้ ี มีค่า LOD เท่ากับ
0.24 นาโนโมล/มิลลิลิตร และ ค่า LOQ เท่ากับ 0.81 นาโนโมล/มิลลิลิตร
ผลการทดลองวิเคราะห์ปริ มาณ MDA ด้วยวิธีการทางโครมาโตกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง ที่
ทําการทดลองตามวิธี ของ Nurten, T. et al., 2006 พบว่า ตัวอย่างโครมาโทแกรมที่บนั ทึกได้ ตามรู ปที่9

รู ปที่ 9 โครมาโทแกรมของสารละลาย มาลอนไดอัลดีไฮด์มาตรฐานเข้มข้น 5 นาโนโมลาร์
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นําค่าพื้นที่พีคของสารมาตรฐานไปพลอตกราฟมาตรฐานระหว่างค่าพื้นที่ใต้พีคกับความเข้มข้น
ของ สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด์ตามรู ปที่ 10. จะได้กราฟเชิงเส้นตรงที่มีสมการสหพันธ์ y=71.83x –
38.9 และ มีค่า r2 = 0.9977

รู ปที่ 10.กราฟมาตรฐานวิเคราะห์ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลว
สมรรถนะสูง
ผลการคํานวณหาค่า LOD และ LOQ พบว่า การทดลองด้วยสภาวะที่ใช้น้ ี มีค่า LOD
เท่ากับ 0.93 นาโนโมล/มิลลิลิตร และ ค่า LOQ เท่ากับ 3.10 นาโนโมล/มิลลิลิตร
จากวิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณของสารMDA มาตรฐาน ทั้ง 2 วิธีเปรี ยบเทียบกัน พบว่า วิธีที่
1 ซึ่ งทําการวิเคราะห์สารมาตรฐาน MDA ใช้เทคนิ ควิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี จัดเป็ นวิธีที่ทดลองง่าย
สะดวก รวดเร็ วตลอดจนมีความถูกต้องสู งไม่ดอ้ ยกว่า วิธีที่2 ซึ่ งใช้เทคนิ คโครมาโทกราฟี ของเหลว
สมรรถนะสูง ทั้งนี้ค่าขีดจํากัดของทั้ง 2 วิธีการอยูใ่ นระดับนาโนโมลาร์ โดยวิธีแรกมีความไวสูงกว่า ดังนั้น
จึงเป็ นเหตุให้ผวู ้ ิจยั เลือกวิเคราะห์ข้ นั ตอนต่อไปด้วยเทคนิ คที่ 1 เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการวิจยั ตํ่ากว่าวิธี
ที่ 2 มาก
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ หาปริมาณ MDA ในตัวอย่ างเนือ้ ไก่
จากการจัดหาตัวอย่างไก่มาทดลองจริ งซึ่งได้ทดลองในตอนนี้ใช้เนื้อส่ วนอกไก่มาแปรรู ปโดย
การต้ม นึ่ง ทอด แล้วเตรี ยมตัวอย่าง เพื่อนํามาวิเคราะห์ตามวิธีที่ 1ได้ผลตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่างเนื้ออกไก่แปรรู ป
ตัวอย่ าง
ไก่ดิบ
ไก่ตม้
ไก่น่ ึง
ไก่ทอด

ปริมาณ MDAเฉลีย่
(นาโนกรัม/กรัม)
1.20× 10-6
1.29× 10-6
5.53× 10-6
4.77× 10-6

หมายเหตุ การทดลองแต่ละครั้งทดลอง 5 ซํ้า
เมื่อได้นาํ เอาวิธีการตามข้อ 1 วิธีสเปกโทรสโกปี ไปใช้ทดสอบหาปริ มาณ MDA ในตัวอย่างไก่แปร
รู ป 3 วิธีการ พบว่า สามารถเลือกใช้วิธีดงั กล่าวในการทดสอบหาปริ มาณ MDA ได้ในระดับดี และมี
ความไวในการทดสอบสู ง โดยพบว่า ในเนื้อไก่ดิบที่ยงั ไม่แปรรู ปจะมีปริ มาณ MDA อยูใ่ นระดับตํ่ามากๆ
แต่เมื่อผ่านการแปรรู ปโดยการปรุ งสุ กตามวิธีการต่างๆทั้ง ต้ม นึ่ง และ ทอด พบว่า สามารถตรวจพบ
ปริ มาณ MDA ได้มากขึ้น โดยในการนึ่งจะทําให้ เกิด MDA สูงที่สุด คือ 5.53× 10-6 นาโนกรัม/กรัมส่ วนการ
ต้มจะมีผลให้เกิด MDA สู งขึ้นกว่าการที่ไม่ปรุ งสุ ก เพียงเล็กน้อย
ตอนที3่ .ผลการศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเปลีย่ นแปลงปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์
3.1 ผลของเวลาทีม่ ีต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ างเนือ้ ไก่
ตามที่ได้นาํ เนื้ออกไก่มาให้ความร้อนโดยการต้มในบีกเกอร์ที่อุณหภูมิ 100

o

C ใช้เวลานาน

ต่างๆกันตั้งแต่นาน 5 10 20 30 และ 60 นาที และทําการวิเคราะห์หาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในเนื้อ
ไก่ ตามวิธีการในตอนที่ 1 ได้ผลการทดลองตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในเนื้อไก่ตม้ ที่ระยะเวลานานต่างๆกัน
ระยะเวลาต้ ม(นาที)

ปริมาณ MDA( นาโนกรัม/กรัม)

5

5.30 x 10-6

10

5.37 x 10-6

20

7.66 x 10-6

30

1.00 x 10-5

60

7.00 x 10-5

หมายเหตุ การทดลองแต่ละครั้งทดลอง 5 ซํ้า
จากผลการคํานวณค่าปริ มาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่างเนื้ออกไก่ที่ผา่ นการต้มเป็ นระยะ
เวลานานต่างๆกัน พบว่า แนวโน้มปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์จะมีปริ มาณสู งข้นตามระยะเวลาที่ให้ความ
ร้อน โดยถ้านําไปให้ความร้อนนานมาก ก็จะมีปริ มาณสูงมากขึ้นด้วย ถ้าพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมาลอน
ไดอัลดีไฮด์ตามกราฟในรู ปที่ 12 โดยการเปลี่ยนแปลงปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์จะสัมพันธ์กบั ระยะเวลา
ในการให้ความร้อนแบบพอลิโนเมียล โดยมีค่า r2= 0.99

ระยะเวลาที่ให้ความร้อน(นาที)
รู ปที่ 11 ความสัมพันธ์ของปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์กบั ระยะเวลาในการให้ความร้อน
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3.2 ผลของอุณหภูมิทมี่ ีต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ างเนือ้ ไก่
ผลจาการนําเนื้อไก่ส่วนอก 20 กรัม ไปต้มในบีกเกอร์ ที่อุณหภูมิ 50 oC , 80 oC และ 100 oC นาน
10 นาที ทําการทดลองตามข้อ 1.1 ได้ผลตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ปริ มาณ MDA ในเนื้อไก่ตม้ ที่อุณหภูมิต่างๆ
อุณหภูมิ (oC)

ปริมาณ MDA( นาโนกรัม/กรัม)

50

1.13x 10-6

80

3.85 x 10-6

100

7.28 x 10-6

หมายเหตุ การทดลองแต่ละครั้งทดลอง 5 ซํ้า
จากผลการคํานวณค่าปริ มาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่างเนื้ออกไก่ที่ผา่ นการต้มเป็ นระยะ
เวลานานเท่ากัน แต่ใช้อุณหภูมิในการให้ความร้อนแตกต่างกัน พบว่า แนวโน้มปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์
จะมีปริ มาณสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่ให้ความร้อน

โดยถ้านําไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากก็จะมีปริ มาณ

มาลอนไดอัลดีไฮด์สูงมากขึ้นด้วย ถ้าพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมาลอนไดอัลดีไฮด์ตามกราฟในรู ปที่ 12

รู ปที่ 12 ความสัมพันธ์ของปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์กบั อุณหภูมิในการให้ความร้อน
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โดยการเปลี่ยนแปลงปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์จะสัมพันธ์กบั อุณหภูมิในการให้ความร้อนแบบ
เอกซ์โพเนเนเชียล โดยมีค่า r2= 0.99
ผลจากการศึกษาปัจจัยแปรผันในตอนนี้ จะเห็นว่า ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ สามารถจะเพิ่มขึ้น
ได้เมื่อมีการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงมาก และ ขึ้นกับระยะเวลาที่ให้ความร้อนด้วย โดยการเปลี่ยนแปลง
ปริ มาณที่ข้ ึนกับทั้ง 2 ปั จจัย เป็ นผลให้การแปรรู ปไก่ตอ้ งคํานึงถึงทั้งระดับความร้อน และ ระยะเวลาโดย
ปั จจัยทั้ง 2 มีผลอย่างมากที่จะทําให้ ปริ มาณ มาลอนไดอัลดีไฮด์มีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางเดียวกัน แต่
อย่างไรก็ตามปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ที่ตรวจพบนี้ ก็จดั ว่ามีในระดับตํ่ามาก
3.3 ผลจากวิธีการแปรรู ปทีม่ ีต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ าง เนือ้ ไก่
ผลจากนําเนื้อไก่ส่วนอก อย่างละ 50 กรัม ไปทําให้สุกด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ต้ม, นึ่ง,ทอด, อบ
แล้วนําไปทดลองต่อ ตามข้อ 1.1 ผลการตรวจสอบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ แสดงตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในเนื้ออกไก่แปรรู ปแบบต่างๆ
วิธีการแปรรูป

ปริมาณ MDA( นาโนกรัม/กรัม)

ต้ม

5.27x 10-6

ทอด

4.04 x 10-6

นึ่ง

7.34 x 10-6

ย่าง

3.79x 10-6

อบ

3.94 x 10-6

หมายเหตุ การทดลองแต่ละครั้งทดลอง 5 ซํ้า
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จากผลปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ที่ตรวจสอบได้ในเนื้ออกไก่ที่ผา่ นการปรุ งทั้ง 5 วิธีการ พบว่า
การแปรรู ปให้เนื้ออกไก่สุกด้วยการนึ่งนั้น มีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์มากที่สุด สอดคล้องกับผลการ
ทดลองในตารางที่ 8 ในส่ วนที่ตรวจสอบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์นอ้ ยที่สุด คือ อกไก่ที่ผา่ นการย่างซึ่ง
ผลการทดลองในตอนนี้ อาจเป็ นผลจากการย่างเป็ นการที่ใช้ความร้อนช่วยทําให้สุก พร้อมทั้งเป็ นการทําให้
ไขมันที่มีในส่วนของเนื้ออกไก่ลดลง จึงทําให้เกิดการออกซิเดชันของไขมันได้นอ้ ยกว่าการทําให้สุกด้วย
การนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทดลองเปลี่ยนส่ วนของไก่ โดยการนําน่องไก่ไปแปรรู ปด้วยวิธีการต่างๆ

ได้แก่ ต้ม, นึ่ง,ทอด, อบ และแยกแต่เนื้อ อย่างละ 50 กรัม แล้วนําไปทดลองต่อ ตามข้อ 1.1 ผลการตรวจสอบ
ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ แสดงตามตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในเนื้อน่องไก่ที่ผา่ นการแปรรู ปแบบต่างๆ
วิธีการแปรรูป

ปริมาณ MDA( นาโนกรัม/กรัม)

ต้ม

1.86 x 10-6

ทอด

1.85 x 10-6

นึ่ง

8.74 x 10-6

ย่าง

1.27 x 10-6

อบ

1.78 x 10-6

หมายเหตุ การทดลองแต่ละครั้งทดลอง 5 ซํ้า
จากผลการตรวจวิเคราะห์หาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ที่เปลี่ยนแปลงตามวิธีการปรุ งอาหาร ด้วย 5
วิธีการ ก็พบว่า ในน่องไก่ที่ผา่ นการนึ่งตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ตรวจพบมากที่สุด เช่นกัน
สอดคล้องกับการแปรรู ปเนื้ออกไก่ และการย่างก็ทาํ ให้ตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์นอ้ ยที่สุด ซึ่ง
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองในส่ วนของไก่ ทั้ง 2 ส่ วนตามรู ปที่ 13
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รู ปที่ 13 ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์กบั วิธีการแปรรู ปอกไก่และน่องไก่
ดังนั้นแสดงว่า ไม่วา่ จะใช้ส่วนใดของไก่มาแปรรู ปให้สุก ก็สามารถจะตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัล
ดีไฮด์ได้ โดยวิธีการแปรรู ปจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ได้เช่นกัน
3.4 ผลจากการศึกษาส่ วนต่างๆของไก่ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่าง
อาหาร

จากการนําส่ วนเนื้ออกไก่, สะโพกไก่ และ น่องไก่ อย่างละ 100 กรัม นําไปแปรรู ปให้สุก โดย

การต้มนาน 5 นาที ที่ อุณหภูมิ 100 oC แล้วนําผลิตภัณฑ์ไปทดลองต่อ ตามข้อ 1.1 แล้วทําการคํานวณหา
ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ตามแสดงผลในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในเนื้อไก่ส่วนต่างๆแปรรู ปแบบต้ม
ส่ วนของไก่

ปริมาณ MDA( นาโนกรัม/กรัม)

เนื้ออกไก่

3.78 x 10-6

น่องไก่

1.72x 10-6

ละโพกไก่

2.12x 10-6

ปี กไก่เต็ม

1.43 x 10-6

หมายเหตุ การทดลองแต่ละครั้งทดลอง 5 ซํ้า
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จากผลการคํานวณหาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในส่ วนเนื้ออกไก่, สะโพกไก่ น่องไก่ และ
ปี กไก่ พบว่า ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ที่พบมีปริ มาณแตกต่างกันโดยปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์พบมาก
ที่สุดในเนื้ออกไก่ และรองลงมาคือในส่ วนสะโพกไก่ ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับปริ มาณไขมันที่มีในส่ วนต่างๆ
ของไก่อาจมีแตกต่างกันจึงเกิดออกซิเดชันของไขมันได้แตกต่างกัน
ตอนที่ 4. ผลการวิเคราะห์ หาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ใน ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปไก่สําเร็จรู ปทีม่ ีจําหน่ ายใน
ตลาด
ผลจากการจัดซื้อ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่ที่มีจาํ หน่ายทัว่ ไป ได้แก่ ไก่ตม้ นํ้าปลา (ทั้งตัว) ไก่น่ ึง
ทําข้าวมันไก่ ( เนื้ออกไก่) ไก่ทอด(น่องไก่ และ ปี กไก่ ) ไก่ยา่ ง (ทั้งตัว น่องไก่ และ ปี กไก่ ) ไก่ต๋ ุน
(น่องไก่ และ ปี กไก่ ) และ ไก่อบ นําไปทดลองเช่นเดียวกับตอนที่ 2 โดยจัดซื้อจากหลายแหล่งที่
จําหน่าย และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปจากส่ วนต่างๆของไก่ ผลจากการทดลองได้ผลตามแสดงในตารางที่
11
ตารางที่ 11 ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์จากไก่ที่มีจาํ หน่ายทัว่ ไป
ประเภทผลิตภัณฑ์

ปริมาณ MDA( นาโนกรัม/กรัม)

ไก่ตม้ นํ้าปลา

6.27x 10-6

ไก่น่ ึง

8.00x 10-6

ไก่ทอด

5.65 x 10-6

ไก่ยา่ ง

3.96 x 10-6

ไก่ต๋ ุน

1.43 x 10-6

ไก่อบ

4.55x 10-6

หมายเหตุ การทดลองแต่ละครั้งทดลอง 5 ซํ้า
ผลการทดสอบหาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์จากไก่ที่มีจาํ หน่ายทัว่ ไป

ตามที่แหล่ง

จําหน่ายต่างๆกัน พบว่า สามารถตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆแตกต่างกันด้วย
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โดย ไก่น่ ึงจะตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์มากที่สุดเช่นเดียวกับการแปรรู ปไก่ในห้องปฏิบตั ิการ แต่
ในผลิตภัณฑ์ไก่ต๋ ุน พบว่ามีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ต่าํ ที่สุด อาจเป็ นเพราะการตุ๋นมีการใช้สารสมุนไพรร
อื่นๆมาร่ วมในการตุ๋น

ส่ วนของไขมันอาจผสมปะปนไปอยูใ่ นส่ วนของนํ้าที่ต๋น

ตรวจสอบบแต่ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในเนื้อไก่ เท่านั้น

แต่การทดลอง

ได้
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปอภิปรายผล
ตอนที่ 1

การศึกษาหาวิธีทเี่ หมาะสมในการตรวจวัดหรือวิเคราะห์ ปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ โดยทําการ

ทดลองด้ วยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี และ โครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง
จากวิธีการวิเคราะห์หาปริ มาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์มาตรฐาน ทั้ง 2 วิธีเปรี ยบเทียบกัน
พบว่า วิธีที่ 1 ซึ่ งทําการวิเคราะห์สารมาตรฐานมาลอนไดอัลดีไฮด์ ใช้เทคนิ ควิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี
จัดเป็ นวิธีที่ทดลองง่ายสะดวก รวดเร็ วตลอดจนมีความถูกต้องสู งไม่ดอ้ ยกว่า

ซึ่ งผลการคํานวณหาค่า

LOD และ LOQ พบว่า การทดลองด้วยสภาวะที่ใช้น้ ี มีค่า LOD เท่ากับ 0.24 นาโนโมล/มิลลิลิตร
และ ค่า LOQ เท่ากับ 0.81 นาโนโมล/มิลลิลิตร

ส่ วนการทดลองด้วยวิธีที่ 2 ซึ่ งใช้เทคนิ คโคร

มาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง จัดเป็ นวิธีที่ให้ความถูกต้องสูง ทันสมัย ซึ่ งผลการคํานวณหาค่า LOD
และ LOQ พบว่า การทดลองด้วยสภาวะที่ใช้น้ ี มีค่า LOD เท่ากับ 0.39 นาโนโมล/มิลลิลิตร และ ค่า
LOQ เท่ากับ 3.10 นาโนโมล/มิลลิลิตร
จากผลการเปรี ยบเทียบค่าขีดจํากัดของทั้ง 2 วิธีการอยูใ่ นระดับนาโนโมลาร์ โดยวิธีแรกมีความ
ไวสู งกว่า ประกอบกับในการตรวจสอบตามผลการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า เทคนิคที่ 1 จัดเป็ นวิธีที่
ได้รับความนิยมมาก และเป็ นวิธีมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบทัว่ ไป ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้ผวู ้ ิจยั เลือกวิเคราะห์
ขั้นตอนต่อไปด้วยเทคนิ คที่ 1 เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการวิจยั ตํ่ากว่าวิธีที่ 2 มาก
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ หาปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ างเนือ้ ไก่
เมื่อได้นาํ เอาวิธีการตามตอนที่ 1 ซึ่งเลือกวิธีสเปกโทรสโกปี ไปใช้ทดสอบหาปริ มาณมาลอน
ไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่างไก่แปรรู ป 3 วิธีการ พบว่า สามารถเลือกใช้วิธีดงั กล่าวในการทดสอบหาปริ มาณ
มาลอนไดอัลดีไฮด์ได้ในระดับดี และ มีความไวในการทดสอบสูง โดยพบว่า ในเนื้อไก่ดิบที่ยงั ไม่แปรรู ป
จะมีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ อยูใ่ นระดับตํ่ามากๆ แต่เมื่อผ่านการแปรรู ปโดยการปรุ งสุ กตามวิธีการต่างๆ
ทั้ง ต้ม นึ่ง และ ทอด พบว่า สามารถตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์มากขึ้น โดยในการนึ่งจะทําให้
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เกิด ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์สูงที่สุด คือ 5.53× 10-6 นาโนกรัม/กรัม ส่ วนการต้มจะมีผลให้เกิดปริ มาณ
มาลอนไดอัลดีไฮด์ สู งขึ้นกว่าการที่ไม่ปรุ งสุ ก เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการที่นาํ เนื้อไก่ไปแปรรู ปให้สุก
มีผลให้เกิดปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์เปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั การให้ความร้อนแก่อาหาร
ประเภทเนื้อวัวส่ วนต่างๆ ซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ได้( Pikul et al., 1984 )
ตอนที3่ .การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเปลีย่ นแปลงปริมาณมาลอนไดอัลดีไฮด์
3.1 ผลของเวลาทีม่ ีต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ างเนือ้ ไก่
จากการศึกษาปัจจัยเวลาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงค่าปริ มาณสารมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวอย่าง
เนื้ออกไก่ที่ผา่ นการต้มเป็ นระยะเวลานานต่างๆกัน พบว่า แนวโน้มปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณสู งขึ้นตามระยะเวลาที่ให้ความร้อน โดยถ้านําไปให้ความร้อนเป็ นระยะเวลานานมากก็
จะมีปริ มาณสูงมากขึ้น สอดคล้องกับรายงานผลของปัจจัยที่มีต่อปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ ของ Pikul et
al., 1984 ) โดยการเปลี่ยนแปลงปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์จะสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการให้ความร้อน
แบบพอลินอเมียล
3.2 ผลของอุณหภูมิทมี่ ีต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ างเนือ้ ไก่
จากการศึกษาปัจจัยด้านอุณหภูมิที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ นั้นพบว่า
เมื่อมีการให้ความร้อนในการแปรรู ปเนื้อไก่ที่อุณหภูมิสูงมาก

ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์

ก็จะสู งขึ้น

เช่นเดียวกับผลของปั จจัยระยะเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์จะสัมพันธ์กบั อุณหภูมิ
ในการให้ความร้อนแบบเอกซ์โพเนเนเชียล
3.3 วิธีการแปรรู ปทีม่ ีต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ างเนือ้ ไก่
การแปรรู ปให้เนื้ออกไก่สุกด้วยการนึ่งนั้น มีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์มากที่สุด อกไก่ที่ผา่ น
การย่างมีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์นอ้ ยที่สุด

อาจเป็ นผลจากการย่างเป็ นการที่ใช้ความร้อนช่วยทําให้สุก

พร้อมทั้งเป็ นการทําให้ไขมันที่มีในส่ วนของเนื้ออกไก่ลดลง จึงทําให้เกิดการออกซิเดชันของไขมันได้นอ้ ย
กว่าการทําให้สุกด้วยการนึ่ง

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทดลองเปลี่ยนส่ วนของไก่ โดยการนําน่องไก่ไปแปร

รู ปด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ต้ม, นึ่ง,ทอด, อบ และแยกแต่เนื้อ นําไปทดลองต่อ ผลการตรวจสอบปริ มาณมา
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ลอนไดอัลดีไฮด์ พบว่า น่องไก่ที่ผา่ นการนึ่งมีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์มากที่สุด ในน่องไก่ที่ผา่ นการย่าง
ตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์นอ้ ยที่สุด ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองในส่ วนของไก่ ทั้ง 2 ส่ วน
ดังนั้นแสดงว่า ไม่วา่ จะใช้ส่วนใดของไก่มาแปรรู ปให้สุก ก็สามารถจะตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์
ตรวจได้ โดยวิธีการแปรรู ปจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ได้เช่นกัน
3.4 ผลจากการศึกษาส่ วนต่ างๆของไก่ ทมี่ ีต่อการเปลีย่ นแปลงปริมาณของมาลอนไดอัลดีไฮด์ ในตัวอย่ าง
อาหาร
จากการนําส่ วนเนื้ออกไก่, สะโพกไก่ น่องไก่ และปี กไก่ นําไปแปรรู ปให้สุก โดยการต้มนาน
5 นาที ที่ อุณหภูมิ 100 oC แล้วนําผลิตภัณฑ์ไปทดลองหาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์

จากผลการ

คํานวณหาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในส่ วนเนื้ออกไก่, สะโพกไก่ น่องไก่ และ ปี กไก่ พบว่า ปริ มาณ
มาลอนไดอัลดีไฮด์ที่ตรวจพบมีปริ มาณแตกต่างกันโดยปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์พบมากที่สุดในเนื้ออกไก่
และรองลงมาคือในส่ วนสะโพกไก่

ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับปริ มาณไขมันที่มีในส่ วนต่างๆของไก่อาจมี

แตกต่างกันจึงเกิดออกซิเดชันของไขมันได้แตกต่างกัน
ตอนที่ 4. ผลการวิเคราะห์ หาปริมาณ MDA ผลิตภัณฑ์ แปรรู ปไก่สําเร็จรูปทีม่ ีจําหน่ ายในตลาด
ผลจากการจัดซื้อ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่ที่มีจาํ หน่ายทัว่ ไป ได้แก่ ไก่ตม้ นํ้าปลา (ทั้งตัว) ไก่น่ ึงทํา
ข้าวมันไก่ ( เนื้ออกไก่)

ไก่ทอด(น่องไก่ และ ปี กไก่ ) ไก่ยา่ ง (ทั้งตัว น่องไก่ และ ปี กไก่ ) ไก่ต๋ ุน

(น่องไก่ และ ปี กไก่ ) และ ไก่อบ โดยจัดซื้อจากหลายแหล่งที่จาํ หน่าย และเป็ นผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปจาก
ส่ วนต่างๆของไก่

ผลการทดสอบหาปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์จากไก่ที่มีจาํ หน่ายทัว่ ไป

ตามที่แหล่งจําหน่ายต่างๆกัน
แตกต่างกันด้วย

พบว่า

สามารถตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โดยไก่น่ ึงจะตรวจพบปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์มากที่สุดเช่นเดียวกับการแปรรู ปไก่ใน

ห้องปฏิบตั ิการ แต่ในผลิตภัณฑ์ไก่ต๋ ุนพบว่ามีปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ต่าํ ที่สุด อาจเป็ นเพราะการตุ๋นมีการ
ใช้สารสมุนไพรอื่นๆมาร่ วมในการตุ๋น ส่ วนของไขมันอาจผสมปะปนไปอยูใ่ นส่ วนของนํ้าที่ต๋ ุน แต่การ
ทดลอง ได้ตรวจสอบแต่ปริ มาณมาลอนไดอัลดีไฮด์ในเนื้อไก่ เท่านั้น
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ภาคผนวก

38

รู ปภาคผนวกที่ 1 ตัวอย่างเนื้อไก่ที่เตรี ยมนํามาสกัดสารมาลอนไดอัลดีไฮด์

รู ปภาคผนวกที่ 2 ตัวอย่างเนื้อไก่ที่ผา่ นการแปรรู ปด้วยการต้มและทอดที่ระยะเวลานานต่างๆกัน
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รู ปภาคผนวกที่ 3 เตรี ยมตัวอย่างเนื้อไก่ก่อนสกัดสารมาลอนไดอัลดีไฮด์

รู ปภาคผนวกที่ 4 ตัวอย่างเนื้อไก่ที่กาํ ลังสกัดสารมาลอนไดอัลดีไฮด์ในกรดซัลฟูริก
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รู ปภาคผนวกที่ 5 ตัวอย่างเนื้อไก่ที่กาํ ลังสกัดสารมาลอนไดอัลดีไฮด์ในตัวทําละลาย

รู ปภาคผนวกที่ 6 สารละลายที่สกัดสารมาลอนไดอัลดีไฮด์จากเนื้อไก่
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รู ปภาคผนวกที่ 7 สารสกัดสารมาลอนไดอัลดีไฮด์จากเนื้อไก่ทาํ ปฏิกิริยาเคมีกบั TBA รี เอเจนท์

รู ปภาคผนวกที่ 8 สารมาลอนไดอัลดีไฮด์มาตรฐานที่ความเข้มข้นต่างๆทําปฏิกิริยาเคมีกบั TBA รี เอเจนท์
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