การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของนา้ มันราข้ าวโดยใช้ ต้นทุนตา่
Extraction of Vitamin E from Distillate of Rice Bran Oil by Low Cost
ธิดารัตน์ หน่ อสุ วรรณ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
บทคัดย่อ
การสกัด วิ ต ามิ น อีจ ากดิ สทิ ล เลตของน้ า มัน ร าข้า วโดยใช้ต ้น ทุ น ต่ า ด้ว ยสัด ส่ ว นของ
ดิสทิลเลตต่ออะซิโตไนไตรล์เท่ากับ 1:4 (w/v) โดยวิธี winterization ที่อุณหภูมิ 0 และ -20oC
ตามลาดับ ทาบริ สุทธิ์ สารสกัด ที่ ได้ด ้ว ยการทาซาพอนิ ฟิเคชัน แบบเย็น (cold saponification)
วิเคราะห์หาปริ มาณวิตามินอีดว้ ยเทคนิ ค Reversed-phase HPLC พบว่า ความเข้มข้นของวิตามินอี
เท่ ากับ 6,788.186+55.039 mg/kg วิต ามิน อีที่สกัดได้จากดิสทิ ลเลตของน้ ามัน ร าข้าวเข้มข้น 0.1
mg/kg มีค่ า DPPH scavenging effect สู งที่ สุด เท่ ากับ 98.178±0.004% และมากกว่า แอลฟาโทโคเฟอรอลสังเคราะห์, BHT, TBHQ และ BHA ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p0.05)
และสามารถยับยั้งการเกิ ด เปอร์ ออกซิ เดชัน ของกรดลิโ นเลอิก ได้มากกว่า 90% ภายในเวลา 24
ชั่ว โมง เมื่อทดสอบโดยวิธี reducing power และ วิธี ferric thiocyanate นอกจากนี้ ยังมีสมบัติ
ต้านการเกิดออกซิเดชันและความสามารถในการจับอนุ มูลอิสระซูเปอร์ ออกไซด์มากกว่าแอลฟาโทโคเฟอรอลสังเคราะห์ BHT TBHQ และ BHA ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)
คาสาคัญ : การสกัด วิตามินอี ดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว และต้นทุนต่า
Abstract
The extraction of vitamin E from rice bran oil deodorizer distillate by low cost with
distillate to acetonitrile ratios of 1:4 w/v by winterization at temperatures of 0 and -20oC
respectively, purified extracted vitamin E by cold saponification. Vitamin E concentration in the
extract was determined using Reversed-phase HPLC. The concentration of extracted vitamin E
was 6,788.186+55.039 mg/kg. The maximum DPPH scavenging effect of 0.1 mg/kg extracted
vitamin E was 98.178±0.004% and significantly (p0.05) greater than synthetic α-tocopherol,
BHT, TBHQ and BHA respectively. According to the methods of reducing power and ferric
thiocyanate, the extract with vitamin E concentration of 0.1 mg/kg could inhibit the peroxidation

of linoleic more than 90%. The antioxidative properties and superoxide scavenging activity of the
extracted vitamin E was significantly (p0.05) greater than synthetic α-tocopherol, BHT, TBHQ
and BHA respectively.
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บทนา
วิตามินอีคือ จุลธาตุอาหาร (micronutrient) หรื อ สารอาหารที่มีความจาเป็ นต่อร่ างกายที่มี
สมบัติตา้ นอนุมลู อิสระ ละลายได้ดีในไขมันและน้ ามัน วิตามินอีประกอบด้วยอนุพนั ธ์ของแอลฟา-,
เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล (α-, -, -, and -tocopherol) และอนุพนั ธ์ของ
แอลฟา-, เบตา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคไตรอีนอล (α-, -, -, and -tocotrienol) วิตามินอีเป็ น
สารต้านอนุมลู อิสระธรรมชาติ ที่มีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่ องสาอาง
(Wells et al., 2010) ซึ่งในปัจจุบนั ประเทศไทยต้องนาวิตามินอีเข้าจากต่างประเทศในราคาสูงมาก
โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล เป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระธรรมชาติที่มีบทบาทสาคัญ
ในการเก็บรักษาอาหาร และการป้ องกันโรค ซึ่งโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลสามารถยับยั้ง
การเกิ ด ปฏิกิ ริ ยาออกซิ เดชัน ของเอซิลกลีเซอรอล (acylglycerol peroxidation) โดยการจับกับ
อนุมลู อิสระ สามารถยับยัง้ การสังเคราะห์คอเลสเตอรอลในตับ มีฤทธิ์เป็ นสารต้านมะเร็ ง เพิ่มระบบ
ภูมิคุ ้มกัน ของร่ างกาย และลดการเสื่ อมสภาพของเซลล์ นอกจากนี้ โทโคเฟอรอล และโทโค
ไตรอีนอล ยังทาหน้าที่เป็ นสารต่อต้านการจับ ตัวแข็งของเลือด มีประสิ ทธิภาพในการฟื้ นฟูสภาพ
ผิวหนัง และสามารถป้ องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ในผูส้ ูงอายุได้ (Chu et al., 2003) นอกจากนี้
แอลฟา-, แกมมา- และเดลตา-โทโคเฟอรอล สามารถลดการอักเสบเนื่ องมาจากกระบวนการสร้าง
หลอดเลือดใหม่ๆ ของก้อนมะเร็ ง (inflammatoryangiogenesis) ใน microvascular endothelial cells
ของมนุษย์ (Wells et al., 2010)
ดิสทิลเลตจากน้ ามันราข้าวดิบ เป็ นส่วนที่ได้จากกระบวนการกาจัดกลิ่น (deodorization)
ซึ่งเป็ นกระบวนการกาจัดสารที่ให้กลิ่นและรสชาติ ในน้ ามันราข้าว ดิสทิลเลตประกอบด้วย
สเตอรอล (sterol) กรดไขมันอิสระ (free fatty acid) สควอลีน (squalene) และวิตามินอีท้งั
โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล (Verleyen et al., 2001) ดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าวมีความ
เข้มข้นของวิตามินอีรวม โทโคเฟอรอลรวม และโทโคไตรอีนอลรวม เท่ากับ 31.5, 14.9 และ 16.6
mg/g ตามลาดับ (Ko et al., 2008) ซึ่งมีค่ามากกว่าปริ มาณความเข้มข้นของวิตามินอีรวมในน้ ามัน
ราข้าวดิบ 15.8 เท่าตัว โดยมีอยูใ่ นปริ มาณ 1.5 – 2.0 mg/g (Cherukuri et al., 1999) และใน
ปัจจุบนั ดิสทิลเลตได้ถกู นาไปทาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าไม่มากนัก เช่น นาไปขายเป็ นอาหารสัตว์

หรื อนาไปจาหน่ายในราคาถูก ดังนั้นการแยกวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว จึงเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าของการผลิตน้ ามันราข้าว และยังสามารถทดแทนการนาเข้าวิตามินอีจากต่างประเทศอีก
ด้วย
การแยกวิตามินอี สามารถแยกได้จากวัตถุดิบหลายชนิด และแยกโดยวิธีการต่างๆ เช่น การ
สกัดโดยใช้ตวั ทาละลายอุณหภูมิต่า (low temperature solvent extraction) (Ko et al., 2008;
ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ, 2550) การใช้ตวั ทาละลาย (solvent extraction) (Chen and Bergman 2005;
Delgado-Zamaneno et al., 2004; Almeida et al., 2001) การไฮโดรไลซิสด้วยด่าง (saponification)
(Kim 2005; Park et al., 2004; Ryynanen et al., 2004; Almeida et al., 2001) วิธี enzymatic
hydrolysis neutralization (Chu et al., 2002) โมเลคิวลาร์ ดิสทิลเลชัน (molecular distillation)
(Qureshi et al., 1997) และวิธีซูเปอร์คริ ทิคอลฟลูอิดโครมาโทรกราฟฟี (supercritical fluid
chromatography) (Mendes et al., 2005; Szulczewska-Remi et al., 2004; Mendes et al., 2002;
Carlucci et al., 2001; Hadolin et al., 2001)
วิตามินอีสามารถแยกได้จากวัตถุดิบหลายชนิด และแยกโดยวิธีการต่างๆ หลายวิธี แต่วิธี
ที่แยกได้ดี ได้แก่ วิธีซูเปอร์คริ ทิคอลฟลูอิด โครมาโทรกราฟฟี (Mendes et al., 2005; SzulczewskaRemi et al., 2004; Mendes et al., 2002; Carlucci et al., 2001; Hadolin et al., 2001) และ
โมเลคิวลาร์ ดิสทิลเลชัน (Chen et al., 2005) แต่วิธีดงั กล่าวต้องใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ราคาแพง
เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน และยังเป็ นนวัตกรรมของต่างประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีการ
ผลิตวิตามินอีที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย ควรเป็ นเทคโนโลยีที่มคี วามเป็ นไปได้ในการนาไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมระดับกลาง เป็ นเทคโนโลยีที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก มีตน้ ทุนของ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่สูงเกินไป เช่น วิธีการสกัดโดยใช้ตวั ทาละลาย
เป็ นต้น
การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว โดยใช้เฮกเซนที่อุณหภูมิต่า และวิเคราะห์
ปริ มาณความเข้มข้นของวิตามินอีดว้ ย Normal - phase HPLC (ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ, 2550)
งานวิจยั ดังกล่าวใช้ตวั ทาละลายอุณหภูมิต่าในการสกัด จึงทาให้วิตามินอีเกิดการสูญเสียได้นอ้ ย
อีกทั้งยังใช้เครื่ องสกัดที่มกี ารออกแบบให้มีระบบการทางานแบบกึ่งอัตโนมัติ
จึงสามารถสกัด
วิตามินอีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ระบบการทางานของเครื่ องสกัดมีความซับซ้อน ใช้ตน้ ทุนสูงใน
การก่อสร้าง มีตน้ ทุนสูงของอุปกรณ์ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง เนื่องจากเป็ นเครื่ องสกัดที่จด
ลิขสิทธิ์ ดังนั้นเครื่ องสกัดดังกล่าวจึงเหมาะสาหรับผูป้ ระกอบการที่มีตน้ ทุนการผลิตสูง สาหรับการ
วิเคราะห์ปริ มาณวิตามินอีดว้ ย Normal - phase HPLC เป็ นกระบวนการที่สามารถวิเคราะห์ความ
เข้มข้นของวิตามินอีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่กระบวนการวิเคราะห์มคี วามยุง่ ยาก ซับซ้อน

ต้นทุนสูง และใช้ตวั ทาละลายที่เป็ นอันตราย นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ที่ทาการสกัดวิตามินอีท้งั
โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอลในดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว โดยใช้ อะซีโตไนไตรด์ที่
อุณหภูมิต่า คือ -20 ถึง -40°C (Ko et al., 2008) ซึ่งการสกัดวิตามินอีโดยใช้ตวั ทาละลายที่อุณหภูมิ
ต่ามาก เป็ นวิธีการสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงแต่การใช้อุณหภูมิต่าถึง -40°C ในการสกัดวิตามินอีจะ
เป็ นการสิ้นเปลืองพลังงาน และใช้ตน้ ทุนสูงมากของอุปกรณ์ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงอีกด้วย
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งวิธีการสกัด และหาสภาวะการสกัดที่เหมาะสม โดยใช้ตน้ ทุน
ต่า ตัวทาละลายที่ใช้ในการสกัดมีความปลอดภัย และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารได้ นอกจากนี้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเข้มข้นของวิตามินอี จะมีการปรับปรุ ง และ
พัฒนา โดยใช้ Reversed – phase HPLC แทน Normal - phase HPLC ซึ่ง Reversed – phase HPLC
เป็ นระบบที่ใช้งานทัว่ ไปในห้องปฏิบตั ิการ วิเคราะห์ง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่า ตัวทาละลายที่ใช้มี
ความปลอดภัยมากกว่า นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้จะศึกษาสมบัติการต้านอนุมลู อิสระของวิตามินอี
ที่สกัดได้จากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว โดยใช้ตน้ ทุนต่า ในสภาวะที่ดีที่สุด ด้วยวิธีต่างๆ
เปรี ยบเทียบกับสารต้านอนุมลู อิสระสังเคราะห์ ดังนั้นการปรับปรุ งวิธีการสกัด และวิธีวิเคราะห์ให้
สามารถสกัดวิตามินอีดว้ ยต้นทุนต่าดังกล่าว จึงมีความเหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ใช้
ต้นทุนไม่สูงมากนัก และนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่ องสาอางได้ ดังนั้น
งานวิจยั นี้ จึงมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการเพิ่มมูลค่าของการผลิตน้ ามันราข้าวเพื่อการส่งออก ลดการ
นาเข้าวิตามินอีจากต่างประเทศ และลดต้นทุนในการสกัดวิตามินอีอีกด้วย
วัตถุดบิ และวิธีการวิจยั
วัตถุดบิ
ดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว (บริ ษทั น้ ามันบริ โภคไทย จากัด, ประเทศไทย)
วิธีการศึกษา
1. ศึกษาชนิด อัตราส่วนของตัวทาละลาย และสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดวิตามินอี
โดยใช้ตน้ ทุนต่า
2. ศึกษาสภาวะในการวิเคราะห์ความเข้มข้นของวิตามินอีโดย Reversed- phase HPLC
3. ศึกษาสมบัติการต้านอนุมลู อิสระของวิตามินอีที่สกัดได้จากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว
เปรี ยบเทียบกับสารต้านอนุมลู อิสระสังเคราะห์

ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. ศึกษาอัตราส่ วนระหว่างดิสทิลเลตกับอะซิโตไนไตรล์ ที่เหมาะสมในการสกัดแอลฟา-, แกมมาและเดลตา-โทโคเฟอรอล จากดิสทิลเลตของนา้ มันราข้ าว โดยวิธี winterization
การสกัด วิต ามิน อีจ ากดิ ส ทิ ลเลตของน้ ามัน ร าข้า วด้ว ยตัว ทาละลายอะซิ โตไนไตรล์ที่
อุณหภูมิต่าด้วยวิธี winterization ที่อุณหภูมิ 0 oC และ -20oC ตามลาดับ โดยผสมดิสทิลเลตต่อ
อะซิโตไนไตรล์ที่อตั ราส่วน 1:4 (w/v) ทาบริ สุทธิ์สารสกัดที่ได้ดว้ ยการทาซาพอนิ ฟิเคชันแบบเย็น
(cold saponification) (AOCS, 1997) วิเคราะห์ความเข้มข้นของวิตามินอี ดว้ ยเทคนิ ค RP-HPLC
(Reversed-phase high performance liquid chromatography) (Rangkadilok et al, 2010) สามารถ
สกัด วิต ามิน อีที่มีค วามเข้มข้น ของโทโคเฟอรอลรวมมากที่ สุด ซึ่ งมีค วามเข้มข้นของแอลฟา-,
แกมมา-, เดลตา-โทโคเฟอรอล และโทโคเฟอรอลรวมเท่ากับ 3,999.977+45.732, 1,901.207+9.335,
887.002+4.049 และ 6,788.186+55.039 (mg/kg) ตามลาดับ
2. ศึก ษาสมบัติก ารจับอนุ มูล อิสระ (scavenging activity) และสมบัติต้านการเกิด ออกซิ เดชั น
(antioxidant activity) ของวิตามินอีที่สกัดจากดิสทิลเลตของน้ามันราข้ าวโดยใช้ อะซิโตไนไตรล์
ที่อุณหภูมติ า่
วิตามินอีที่สกัดได้จากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าวด้วยวิธี winterization ที่อตั ราส่วน
ของดิสทิลเลตต่ออะซิโตไนไตรล์เท่ากับ 1:4 ที่ความเข้มข้น 0.1 mg/kg มีสมบัติการจับอนุมลู อิสระ
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ดีที่สุด โดยให้ค่า DPPH scavenging effect (%) สูงที่สุด
เท่ากับ 98.178±0.004% ซึ่งเป็ นค่าความเข้มข้นของวิตามินอีที่ต่าที่สุดที่ให้ค่า DPPH scavenging
effect (%) สูงที่สุด และมีค่าคงที่ถึงแม้ความเข้มข้นของวิตามินอีเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
ที่ความเข้มข้น 0.1 mg/kg วิตามินอีที่สกัดได้ยงั มีค่า DPPH scavenging effect (%) มากกว่าแอลฟาโทโคเฟอรอลสังเคราะห์, BHT, TBHQ และ BHA ตามลาดับ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 98.2, 19.1, 10.1, 10.0
และ 9.8 ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05) แสดงดังรู ป 1 ค่าความสามารถของการ
รี ดิวส์ของวิตามินอีที่สกัดได้แปรผันตามความเข้มข้นของวิตามินอีที่เพิ่มขึ้น
และมีค่าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยความเข้มข้นของวิตามินอี 0.1 mg/kg มีความสามารถในการ
รี ดิวส์ได้สูงที่สุด

รูป 1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า DPPH scavenging effect (%) กับความเข้มข้น (mg/kg) ของ
วิตามินอีที่สกัดได้จากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว และสารต้านอนุมลู อิสระสังเคราะห์
วิตามินอีที่สกัดได้จากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าวที่ความเข้มข้นเพียง 0.1 mg/kg สามารถ
ยับยั้งการเกิดเปอร์ออกไซด์ได้มากกว่า 90% ภายใน 24 ชัว่ โมง แสดงดังรู ป 2 ความสามารถในการ
รี ดิวส์ของวิตามินอีที่สกัดได้มีความสัมพันธ์กบั การยับยั้งการเกิดเปอร์ออกไซด์ 99.03%

รูป 2 การยับยัง้ การเกิดเปอร์ออกไซด์ของวิตามินอีที่ความเข้มข้นต่างๆ ณ
ระยะเวลาการเก็บต่างๆ

สมบัติการต้านอนุมลู อิสระที่ความเข้มข้น 0.1 mg/kg ของวิตามินอีที่สกัดได้ เปรี ยบเทียบ
กับแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์ และสารต้านอนุ มูลอิสระสังเคราะห์ พบว่า วิตามินอีที่สกัด
จากดิ ส ทิ ล เลตของน้ ามัน ร าข้า วโดยวิ ธี winterization มี ค วามสามารถในการยับ ยั้ง การเกิ ด
เปอร์ออกไซด์ (%) สูงที่สุด รองลงมาคือแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์ BHT TBHQ และ BHA
ตามลาดับ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 98.5±0.01, 74.2±0.04, 72.5±0.03, 71.6±0.02 และ 59.9±0.03 ตามลาดับ ณ
วันที่ 4 ของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิก แสดงดังรู ป 3

รูป 3 การยับยั้งการเกิดเปอร์ออกไซด์ของสารต้านอนุมลู อิสระชนิดต่างๆ
การจับอนุ มูลอิสระซูเปอร์ ออกไซด์ของวิตามินอี ที่สกัด จากดิสทิลเลตของน้ ามัน ราข้าว
เปรี ยบเทียบกับแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์ และสารต้านอนุ มูลอิสระสังเคราะห์ ได้แก่ BHA,
BHT และ TBHQ ที่ความเข้มข้น 0.1 mg/kg พบว่าวิตามินอีที่สกัดจากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าว
แอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์ BHT และ TBHQ มีสมบัติการจับอนุ มูลอิสระซูเปอร์ ออกไซด์
มากกว่า 50% โดยวิตามินอีที่สกัดจากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าวมีสมบัติการจับอนุมลู อิสระซูเปอร์
ออกไซด์สูงที่สุด รองลงมา คือ แอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์ BHT TBHQ และ BHA ตามลาดับ
ซึ่ง BHT และ TBHQ มีสมบัติการจับอนุ มูลอิสระซูเปอร์ ออกไซด์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แสดงดังรู ป 4

a
d

c

c

b

รูป 4 การจับอนุมลู อิสระซูเปอร์ออกไซด์ของสารต้านอนุมลู อิสระชนิดต่างๆ
สรุปผลการศึกษา
สภาวะที่ดีที่สุด ในการสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ ามันราข้าวคือ อัตราส่ วนระหว่าง
ดิสทิลเลตต่ออะซิโตไนไตรล์เท่ากับ 1:4 (w/v) สกัดที่อุณหภูมิ 0 และ -20oC ตามลาดับ ทาบริ สุทธิ์
สารสกัดที่ได้ดว้ ยการทาซาพอนิฟิเคชันแบบเย็น (cold saponification) วิเคราะห์หาปริ มาณวิตามินอี
ด้วยเทคนิ ค Reversed-phase HPLC พบว่า ความเข้มข้นของวิตามินอี รวม (แอลฟา-, แกมมา- และ
เดลตา-โทโคเฟอรอล) เท่ากับ 6,788.186+55.039 mg/kg วิตามินอีที่สกัดได้จากดิสทิลเลตของน้ ามัน
ราข้าวเข้มข้น 0.1 mg/kg มีค่า DPPH scavenging effect สูงที่สุด เท่ ากับ 98.178±0.004% และ
มากกว่าแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์, BHT, TBHQ และ BHA ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p0.05) และสามารถยับยั้งการเกิ ด เปอร์ ออกซิ เดชัน ของกรดลิโ นเลอิก ได้มากกว่า 90%
ภายในเวลา 24 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ยงั มีสมบัติตา้ นการเกิดออกซิเดชันและความสามารถในการจับ
อนุ มูลอิสระซูเปอร์ ออกไซด์มากกว่าแอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห์ BHT TBHQ และ BHA
ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p0.05)
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