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บทนํา
เมลาโทนิ นเป นสารสื่ อประสาทสํ าคั ญ มีก ารสั งเคราะหแ ละคั ดหลั่ง จากต อมไพเนีย ลของสั ต วมี ก ระดูก สั นหลั ง
นอกจากนี้ยังพบเมลาโทนินในพืชหลากหลายชนิดอีกดวย กลไกการออกฤทธิ์ของเมลาโทนินมีการอธิบายไวอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะฤทธิ์ในการเปนสารตานอนุมูลอิสระ1 ปจจุบันไดมีการนําเมลาโทนินมาใชในการรักษาโรคตางๆมากขึ้น ไมวาจะเปน
การรักษาอาการนอนหลับที่ผิดปกติทั้งในเด็กและผูใหญ2 บรรเทาและปองกันอาการปวดหัวจาก ไมเกรนและ cluster3 และ
ปองกันการเมาเวลาจากการบิน (Jet lag)4 นอกจากนี้ยังมีขอมูลการศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของระดับเมลาโทนิน
ที่ลดลงกับการเกิดมะเร็ง5,6,7
ผลไมในเขตรอนที่ตองเผชิญกับรังสีอัลตราไวโอเลตตลอดทั้งปทําใหมีปริมาณเมลาโทนินที่สูง แตกลับไมพบการศึกษา
ถึงผลการรับประทานผลไมกลุมนี้ตอความเขมขนของเมลาโทนินในเลือดและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ผลจากการศึกษาในมนุษย
กอนหนานี้พบวาการรับประทานผักหรือผลไมที่มีเมลาโทนินสามารถเพิ่มความเขมขนของสารอนุพันธของเมลาโทนินใน
ปสสาวะได8,9,10,11 แตยังมีขอจํากัดถึงปริมาณของผลไมที่รับประทานตอผลการเพิ่มของความเขมขนของเมลาโทนินในเลือด
และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ดังนั้นการศึกษานี้จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อทดสอบผลของการรับประทานผลไมในเขตรอน ไดแก
สับปะรด สม และกลวย ตอความเขมขนของเมลาโทนินในเลือดและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ในอาสาสมัครสุขภาพดี12
วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการศึกษาทดลองแบบไขวถึงผลการรับประทานผลไม 3 ชนิด ไดแก สับปะรด สม และกลวย ตอการ
เพิ่มความเขมขนของเมลาโทนินและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน โดยมีชวงการเตรียมตัวของ
อาสาสมัคร (wash-out period) 1 สัปดาห ในวันที่ทําการวิจัยอาสาสมัครแตละคนตองรับประทานน้ําสมหรือสับปะรดคั้นสด
จากผลไม 1 กิโลกรัม หรือกลวยหอม 2 ลูก และมีการเก็บตัวอยางเลือดเพื่อนําไปวิเคราะหปริมาณเมลาโทนินในซีรั่มดวยวิธี
Enzyme-linked immunosorbent (ELISA) และฤทธิ์การเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยวิธี Ferric reducing antioxidant
power (FRAP) assay และ Oxygen radical antioxidant capacity (ORAC)
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิเคราะหปริมาณเมลาโทนินในซีรั่ม
ความเขมขนของเมลาโทนิ นในซีรั่ มที่ 120 นาทีภายหลังรับประทานผลไม ที่ศึกษาเพิ่มสู งขึ้นเมื่ อเทียบกับกอ น
รับประทานผลไมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในสับปะรด (145.31 เปรียบเทียบกับ 47.95 pg/mL p=0.002) สม (151.02
เปรียบเทียบกับ 39.94 pg/mL, p=0.005) และกลวย (140.33 เปรียบเทียบกับ 32.37 pg/mL, p=0.008)

รูปที่ 1 เปรียบเทียบความเขมขนของเมลาโทนินในซีรมั่ ของอาสาสมัครสุขภาพดีระหวางกอนและ 120 นาทีภายหลัง
รับประทานผลไม
ผลการวิเคราะหฤทธิ์การเปนสารตานอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์การเปนสารตานอนุมูลอิสระที่พบวาเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติภายหลังรับประทานผลไม ทั้งวิธี FRAP
ในสับปะรด (12.61% increase, p=0.003) สม (7.72% increase, p=0.004) และกลวย (14.26% increase, p=0.002)
และวิธี ORAC ในสับปะรด (8.62% increase, p=0.002) สม (5.74% increase, p=0.002) และกลวย (8.35% increase,
p=0.002)

รูปที่ 2 เปรียบเทียบการเพิม่ ขึ้นของฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในซีรั่มของอาสาสมัครสุขภาพดีดวยวิธี Ferric reducing
antioxidant power (FRAP) และ Oxygen radical antioxidant capacity (ORAC) 120 นาทีภายหลังรับประทานผลไม
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการรับประทานผลไม 3 ชนิดไดแกสับปะรด สม และกลวยสามารถเพิ่มความเขมขนของ
เมลาโทนินในซีรั่มของอาสาสมัครสุขภาพดีไดใกลเคียงกับความเขมขนสูงสุดของเมลาโทนินตามสรีรวิทยาปกติของรางกายใน
เวลากลางคืน (peak nighttime physiologic melatonin concentration) นอกจากนี้ยังพบวาการรับประทานผลไมที่
ศึกษาสามารถเพิ่มฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระในซีรั่มไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลจากการศึกษานี้อาจนําไปทําการศึกษาตอในการ

รับประทานผลไมเพื่อเพิ่มความเขมขนของเมลาโทนินในผูที่มีเมลาโทนินในรางกายลดลง เชน ผูสูงอายุ หรือผูที่เปนโรคที่มี
สาเหตุจากการลดลงของเมลาโทนินในรางกาย และมีการติดตามผลทางคลินิกตอไปในอนาคต
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