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บทคดัย่อ 

การศึกษาฤทธิ�ต้านอนุมูลอสิระของ ชาดอกเกก็ฮวย ชาดอกกระเจี�ยบ และชาดอกอญัชัน ที�สกดั
ด้วยการต้มน��า (ที�อุณภมิู 80-100 °C เป็นเวลา 10 นาที) จากผลการทดสอบฤทธิ�ต้านออกซิเดชันจ�านวน 
3 วิธีของสารสกัดเหล่านี�  พบว่า สารสกัดทั�งหมดมีฤทธิ�ต้านออกซิเดชัน โดยสารสกัดชาเกก็ฮวย (DI) มี
ฤทธิ�ต้านอนุมูลอิสระ(free radical scavenging activity) ด้วยวิธี DPPH ดีที�สุด (SC50 เท่ากับ 0.16±0.01 
mg/ml) ซึ�งมีฤทธิ�เทียบเท่ากับสารละลายวิตามินซี และมีฤทธิ�ยับยั�งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน 
(lipid peroxidation activity) ด้วยวิธี Ferric-Thiocyanate ดีที�สุด (LC50 เท่ากับ 0.26±0.22 mg/ml) มี
ฤทธิ�เทียบเท่ากับสารละลายวิตามินอี (p < 0.05) นอกจากนี�  พบว่า สารสกัดชาเกก็ฮวยมีฤทธิ�คีเลชันของ
โลหะ  (metal chelating activity) ด้วยวิธี  Ferric metal chelating ดีที� สุด (MC50 เท่ากับ  0.05±0.04 
mg/ml) ซึ�งมีฤทธิ�คีเลชันของโลหะได้สูงกว่าสารละลายอีดีทเีอ ประมาณ 5 เท่า (p<0.05) จากการทดลอง
นี� แสดงให้เหน็ว่าฤทธิ�ต้านออกซิเดชันทั�ง 3 กลไกของสารสกัดชาดอกไม้ทั�ง 3 ชนิดอาจจะมีส่วนเกี�ยวข้อง
กบัฤทธิ�ทางชีวภาพและฤทธิ�เภสชัวิทยาของชาดอกไม้ได้ 
ค�าส�าคญั : ชาดอกไม้, ฤทธิ�ต้านอนุมูลอสิระ, ฤทธิ�ต้านการเกิดเปอร์รอกซิเดชันของไขมัน, ฤทธิคีเลชันของ
โลหะ  
 
ABSTRACT 

Form the Study of antioxidant activity in Chrysanthemum tea, Rosella tea and Butterfly 
pea tea, which were extracted in water at the temperature of 80-100 °C for 10 minutes, The results 
show that all 3 samples showed antioxidation actoveotu Through DPPH,chrysanthemum tea has the 
highest free radical scavenging activity (SC50 = 0.16±0.01 mg/ml), this is equivalent to ascorbic 
acid (Vitamin C) solution and lipid peroxidation activity by Ferric-Thiocyanate assay (LC50 = 

0.26±0.22 mg/ml) comparable to �-tocopherol (Vitamin E) (p < 0.05). In addition, 
Chrysanthemum tea extract has the highest chelating activity by Ferric metal chelating assay (MC50 
= 0.05±0.04 mg/ml) which is 5 times of EDTA (p<0.05). This study suggested that the three 
mechanisms of the anti-oxidation activities might be related to bioactivities and pharmaceutical 
activities of floral tea. 
Keywords : tea flowers, Antioxidant activity, lipid peroxidation activity, metal chelating activity 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื� นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก  
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บทน�า 
การดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื�องส�าคัญมากส�าหรับมนุษย์ทุกคน เพราะสุขภาพของคนเรานั�นเป็น

สิ�งส�าคัญที�จะช่วยให้มีอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ทั�งหลายได้ ในปัจจุบันสังคมในประเทศไทยมีการ
เปลี�ยนแปลงไปมากในเรื�องของการใช้แรงงาน โดยเปลี�ยนมาเป็นการท�างานที�นั�งโตะ๊ท�างานเป็นจ�านวนมาก
อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่แค่การท �างานเรื�องเดียวยังมีเ รื� องของการใช้ชีวิตใน
ประจ�าวันแบบเร่งรีบอาจส่งผลให้เกิดความเครียดได้ แล้วยิ�งในปัจจุบันการท�างานกเ็ริ�มเยอะมากขึ�นจึงไม่มี
เวลาที�จะดูแลสุขภาพ ไม่มีเวลาออกก�าลังกาย เทา่ที�ควร การออกก�าลังกายเป็นยารักษาโรคอกีรูปแบบหนึ�ง
ที�จะช่วยให้ร่างกายนั�นแขง็แรงได้ รวมไปถึงเรื�องการรับประทานอาหารด้วยในตอนนี� ชีวิตประจ�าวันของ
คนท�างานบางส่วนกยั็งทานอาหารที�ไม่มีคุณภาพอย่างเช่น อาหารส�าเร็จรูปทั�งหลายที�มี โปรตีน หรือ มี
วิตามินน้อยกว่าการรับประทานอาหารทั�วไป อีกทั�งยังมีเรื�องของการไม่ดูแลสุขภาพของตนเองอีกด้วย 

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจเกี�ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติมากขึ�น โดยเฉพาะ
การรับประทานผักและผลไม้เพิ�มขึ�น นอกจากนี�ยังค้นพบว่ายังมีการบริโภคดอกไม้ ซึ�งเป็นทางเลือกหนึ�ง
เพราะในดอกไม้มีองค์ประกอบและองควัตถุชนิดต่างๆ ที�มีฤทธิ�ต้านอนุมูลอิสระ มีกลิ�นหอม และบางชนิด
ยังสามารถรับประทานได้และน�ามาเป็นผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติ ซึ�งก�าลังเป็นที�นิยมอย่างมากในสังคมไทย
และทั�วโลก โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ�งสินค้าในกลุ่ม
เครื�องส�าอางต่างๆ เช่น ชาชงเพื�อสุขภาพ เครื�องส�าอางเพื�อผิวขาวและต้านริ� วรอย เป็นต้น อย่างไรกต็าม
สารสกัดจากพืชและสมุนไพรธรรมชาติที�น�ามาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมักจะน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ�งจะท�าให้ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  

ดังนั�น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที�จะท�าการศึกษาฤทธิ�ต้านอนุมูลอิสระของชาดอกไม้โดยการน�า
สารสกัดจากดอกไม้ 3 ชนิดคือ ดอกเกก๊ฮวย ดอกอญัชัน และดอกกระเจี�ยบ ที�รู้จักกนัอย่างแพร่หลายและ
นิยมน�ามารับประทาน เป็นพืชเศรฐกิจของไทย มาท �าการทดสอบฤทธิ�ต้านอนุมูลอิสระเพื�อน�าสารสกัดที�
คัดเลือกไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติชาชงดอกไม้ โครงการวิจัยนี� ยังสามารถช่วยลดการน�าเข้าสินค้า
กลุ่มวัตถุดิบ สารออกฤทธิ� และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที�ใช้ออกสู่ชุมชน
เพื�อที�จะสามารถเกิดการพึ�งพาตนเองในสังคมและส่งเสริมการปลูกพืชพื�นเมืองเพื�อเป็นรายได้เสริมรอง
จากพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ� นโครงการวิจัยนี� สามารถน�าผลงานวิจัยที�ได้ไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้ นอกจากนี� ยังถือว่าโครงการนี� เป็นการอนุรักษ์พืชธรรมชาติมิให้สูญหายอีกด้วย 
 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
เพื�อศึกษาฤทธิ�ต้านอนุมูลอิสระของชาดอกไม้ ที�ประกอบไปด้วย ดอกเกก๊ฮวย ดอกอัญชัน และ

ดอกกระเจี�ยบ 
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วิธีการวิจัย 
การเตรียมชาดอกไม ้

น�าพืชทั�ง 3 ชนิด คือ ดอกเกก๊ฮวย อัญชัน และกระเจี�ยบ จากวิสาหกิจชุมชน นครราชสีมา ที�มี
การปลูกแบบอินทรีย์ มีการควบคุมระบบการให้น��า ให้ปุ๋ ยแก่พืชแต่ละชนิด ซึ�งเป็นการควบคุมคุรภาพของ
พืชแต่ละชนิดอีกด้วย จากนั�นน�าไปท�าการสกัดสารด้วยวิธีการต้มน��า 

การสกดัดว้ยวิธีการตม้: ท�าการล้างพืชแต่ละชนิด จากนั�นน�าทุกตัวอย่างอบแห้งด้วย ตู้อบลม

ร้อน (hot air oven) แล้วน�ามาบดเป็นผงให้ละเอียดด้วยเครื�องบด จากนั�นชั�งแต่ละตัวอย่าง ตัวอย่างละ 

30 g ต้มในน��ากลั�นที�ร้อน (อุณหภูมิ 80-90 �) ปริมาตร 300 ml บน Hot plate เป็นเวลา 30 นาที 
แล้วน�าสารสกัดมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และน�าสารสกัดที�ได้มาระเหยตัวท�าละลาย
ด้วยเครื�อง Rotary evaporator โดยก�าหนดความเร็วรอบในการหมุน 65-80 rpm/min ที�อุณหภมิูในอ่าง

น��า 45 � ความดัน 70-90 mbar เกบ็สารสกดัในขวดสชีา และเกบ็ที�อุณหภมิู 4 องศาเซลเซียส  
 

การทดสอบฤทธิ� ตา้นออกซิเดชนั 

การทดสอบฤทธิ� ตา้นอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging assay) ดว้ยวิธี 2,2-

Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)  

เตรียมชาดอกไม้ที�ความเข้มข้น 0.01, 0.1, 1, 10, 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั�นเติมสารละลาย
ตัวอย่างแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 100 µl ลงใน 96-well plate เติมสารละลาย 0.1 mg/ml DPPH 
ปริมาตร 100 µl เขย่าเพื�อให้สารละลายเข้ากัน เกบ็ไว้ในที�มืดนาน 30 นาที น�าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ด้วยเครื�อง Microplate reader ที�ความยาวคลื�น 515 นาโนเมตร ท �าการทดสอบ 3 ซ��า จากนั�นค�านวณฤทธิ�

การต้านอนุมูลอิสระจากสมการ 

 
โดยที� A = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH; B = ค่าการดูดกลืนแสงของ control  
  C = ค่าการดูดกลืนแสงของ ตัวอย่าง; D =ค่าการดูดกลืนแสงของ ตัวอย่างที�เติม DPPH  
 

จากนั�น ค�านวณหาค่าความเข้มข้นของชาตัวอย่างที�สามารถยับยั�งสารอนุมูลอิสระ 50% (SC50 
) จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซนต์การยับยั�งสารอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารสกัด 
(Boonpisuttinant et al., 2012) 
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การทดสอบฤทธิ� ยบัยั�งการเกิดเปอรอ์อกซิเดชนัของไขมนั (Inhibition of lipid 

peroxidation) 

เตรียมชาดอกไม้ที�ความเข้มข้น 0.01, 0.1, 1, 10, 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั�นเติมสารละลาย
ตัวอย่างแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 50 µl ลงใน 96-well plate แล้วเติมสารละลาย Linoleic acid 
emulsion 1 mg/ml ใน 50% DMSO ปริมาตร 50 µl เติมสารละลาย NH4SCN 1 mg/ml ใน1% HCl 
ปริมาตร50 µl และเติม FeCl2 1 mg/ml ใน1% HCl ปริมาตร 50 µl เขย่าเพื�อให้สารละลายเข้ากัน เก็บ
ไว้ในที�มืดนาน 60 นาที น�าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื�อง Microplate reader ที�ความยาวคลื�น 490 
nm ท�าการทดสอบ 3 ซ��า จากนั�นค�านวณฤทธิ�การต้านการเกดิเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน จากสมการ 

 
 

 
  
โดยที� A = ค่าการดูดกลืนแสงของ FeCl2; B = ค่าการดูดกลืนแสงของ control  
  C = ค่าการดูดกลืนแสงของ ตัวอย่าง; D =ค่าการดูดกลืนแสงของ ตัวอย่างที�มี FeCl2  

จากนั�น ค�านวณหาค่าความเข้มข้นของชาตัวอย่างที�สามารถยับยั�งสารอนุมูลอิสระ 50% (LC50) 
จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซนต์การยับยั�งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมันและความ
เข้มข้นของสารสกัด (Boonpisuttinant et al., 2012) 

 

การทดสอบฤทธิ� การเกิดคีเลชนัของโลหะ (Chelation activity) ดว้ยวิธี Ferrousmetal 

chelating  
เตรียมชาดอกไม้ที�ความเข้มข้น 0.01, 0.1, 1, 10, 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั�นเติมสารละลาย

ตัวอย่างแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 50 µl ลงใน 96-well plate เติมสารละลาย Ferrozene 1 mg/ml ใน 
1% HClปริมาตร 50 µl และเติม FeCl2 1 mg/ml ใน1% HCl ปริมาตร 50 µl เขย่าเพื�อให้สารละลายเข้า
กนั เกบ็ไว้ในที�มืดนาน 60 นาที น�าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื�อง Microplate reader ที�ความยาวคลื�น 
570 nm ท�าการทดสอบ 3 ซ��า จากนั�นค�านวณฤทธิ�การเกดิคีเลชันของโลหะ จากสมการ 

โดยที� A = ค่าการดูดกลืนแสงของ FeCl2; B = ค่าการดูดกลืนแสงของ control  
  C = ค่าการดูดกลืนแสงของ ตัวอย่าง; D =ค่าการดูดกลืนแสงของ ตัวอย่างที�มี FeCl2  

 
จากนั�น ค�านวณหาค่าความเข้มข้นของชาตัวอย่างที�สามารถยับยั�งสารอนุมูลอิสระ 50% 

(MC50) จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซนต์การยับยั�งการเกิดคีเลชันของโลหะและความ
เข้มข้นของสารสกัด (Boonpisuttinant et al., 2012) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ฤทธิ� ตา้นออกซิเดชนัของสารสกดัชาดอกไม ้
จากการศึกษาฤทธิ�ต้านออกซิเดชันของสารสกัดชาดอกไม้ ทั�ง 3 กลไก ได้แก่ ฤทธิ�ต้านอนุมูล

อิสระ (SC), ฤทธิ�การยับยั�งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน (LC) และฤทธิ�คีเลชันของโลหะ (MC) ดัง
แสดงใน รูปที� 1  

การศึกษาฤทธิ� ตา้นอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging activity) 

การศึกษาฤทธิ�ต้านอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging activity) ด้วยวิธี DPPH ซึ�ง DPPH 
เป็นอนุมูลอิสระไนโตรเจนที�เสถียร และมีสีม่วง แต่เมื�อสารทดสอบหรือสารสกัดที�มีความสามารถในการ
ให้อิเล็กตรอนหรืออนุมูลอิสระไฮโดรเจน กับ DPPH จะท�าให้ DPPH เปลี�ยนเป็นสเีหลือง (Sharma et al., 
2009) จากผลการทดลองพบว่า สารสกดัชาดอกไม้ทั�งหมด มีฤทธิ�ต้านอนุมูลอสิระ โดยสารสกดัชาดอกไม้
ที�มีฤทธิ�ต้านอนุมูลอิสระมากที�สุดคือ สารสกัดชาดอกเกก็ฮวย (DI) (SC50 เท่ากับ 0.16±0.01 mg/ml) 
รองลงมาคือสารสกัดชาดอกกระเจี�ยบ (HS) และสารสกัดชาดอกอัญชัน (CT) (SC50 เท่ากับ 0.19±0.01 
และ 0.20±0.02 mg/ml) ตามล�าดับ (รูปที� 1) ซึ�งพบว่า สารสกัดชาดอกไม้ทั�ง 3 ชนิด มีฤทธิ�เทียบเท่า
กับสารละลายมาตรฐานวิตามินซี (L-ascorbic acid) (SC50 เท่ากับ 0.19 ± 0.06 mg/ml) ที�ระดับ
นัยส�าคัญทางสถิติที� p<0.05 จากงานวิจัยของ ศิริพล และคณะ (2546) พบว่า ชาสมุนไพร 12 ชนิดได้แก่ 
เก๊กฮวย, ขิง, ค�าฝอย, ชาเขียว, ชาอูลอง, ชาฝรั�ง, มะตูม, รางจืด, หญ้าหวาน, หม่อน, แห้มและเห็ด
หลินจือ โดยใช้น��าเป็นตัวท�าละลาย แล้วตรวจสอบฤทธิ�ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH scavenging assay 
โดยอา ศัยก า รท �า ปฏิกิ ริ ย าร ะหว่ า ง สาร ต้ าน อ นุมู ลอิ ส ร ะกับ  2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
radical(DPPH) พบว่าสารสกัดจากชาเขียว, ชาอูลอง, ชาฝรั�ง, รางจืด, หญ้าหวาน, หม่อน, เก๊กฮวย, ขิง, 
มะตูม, เห็ดหลินจือ, แห้มและค�าฝอย ให้ค่าEC50 7.04, 7.19, 7.37, 21.31, 34.42, 70.50, 75.08, 
92.50, 104.10, 110.79, 129.33 และ 129.83 ตามล�าดับ ซึ�งสารสกัดจากชาเขียวให้ฤทธิ�ต้านอนุมูล
อิสระดีที�สุด และดีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน Butylated hydroxy toluene (BHT) ซึ�งมีค่า EC50 
18.73 แต่ต��ากว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน Vitamin C ซึ�งมีค่า EC50 5.05 สรุปได้ว่า สารสกัดจาก
ชาเขียวให้ฤทธิ�ต้านอนุมูลอสิระดีที�สดุ โดยมีฤทธิ�ใกล้เคียงกบัชาอูลองและชาฝรั�ง 
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หมายเหตุ : a คือ ความแตกต่างในคอลัมน์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที� p<0.05  

 DI คือ สารสกัดดอกเกก็ฮวย, CT คือ สารสกัดดอกอัญชัน, HS คือ สารสกดัดอกกระเจี�ยบ 
รูปที� 1 ฤทธิ�ต้านอนุมูลอสิระของสารสกดัชาดอกไม้ 

 

การศึกษาฤทธิ� ยบัยั�งการเกิดเปอรอ์อกซิเดชนัของไขมนั (Inhibition of Lipid peroxidation 

activity)  

การศึกษาฤทธิ� ยับยั�งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน (Inhibition of Lipid peroxidation 
activity) ด้วยวิธี Ferric thiocyanate เป็นการศึกษาสารสกัดที�สามารถยับยั�งการสลายตัวของไขมัน จาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ linoleic acid กับโลหะไอออน (Fe2+) (Kim et al., 2008) จากการทดลองพบว่า 
สารสกัดชาดอกไม้ทั�งหมดมีฤทธิ�ยับยั�งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน โดยพบว่า สารสกัดชาดอกเกก็
ฮวยให้ฤทธิ�ในการยับยั�งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมันได้มากที� สุด (LC50 เท่ากับ 0.26±0.22 
mg/ml) รองลงมาคือ สารสกัดดอกอัญชัน และสารสกัดชาดอกกระเจี�ยบ ตามล�าดับ (รูปที� 2) ซึ�งมีฤทธิ�

ในการยับยั�งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมันได้เทียบเท่ากับสารละลายมาตรฐานวิตามินอี (�-
tocopherol) (0.22 ± 0.17 mg/ml) ที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที� p<0.05 จากงานวิจัยของ Fan และคณะ 
(2013) พบว่า สารกลุ่มแทนนิน มีผลในการลดการสะสมของไขมัน และลดการแตกตัวของกรดไขมันจาก
ปฏิกิริยาเปอร์รอกซิเดชัน และจากงานวิจัยของ สิริชัย (2558) พบว่า ดอกอัญชันมีสารพฤกษเคมีในกลุ่ม
แอนโธไซยานินซึ�งเป็นรงควัถตุสีม่วงแดง ให้สีเฉพาะตัวแก่ดอกอัญชัน สารกลุ่มนี� ถือได้ว่ามีฤทธิ�การต้าน
อนุมูลอิสระได้ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ งานวิจัยนี� ค้นพบว่าสารสกัดจากดอกอัญชันช่วยลด
ปฏกิิริยาการเกิดไกลเคชั�น ซึ�งเกิดจากการท�าปฏกิิริยาน��าตาลกับโปรตีนมักพบมากในผู้ป่วยเบาหวานที�ไม่
สามารถควบคุมระดับน��าตาลในเลือดได้ดี นอกจากนี� สารสกัดดอกอัญชันต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ที�เกิดจากปฏิกิริยาไกลเคชั�น ช่วยท�าให้โปรตีนไม่สูญเสียโครงสร้างและการท�างาน กลไกการยับยั�งการ
เกิดปฏิกิริยาไกลเคชั�นนี� น่าจะมาจากความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารพฤกษเคมีในแอนโธไซ
ยานิน องค์ความรู้พื�นฐานนี�อาจน�าไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ�งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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หมายเหตุ : a คือ ความแตกต่างในคอลัมน์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที� p<0.05  

 DI คือ สารสกัดดอกเกก็ฮวย, CT คือ สารสกัดดอกอัญชัน, HS คือ สารสกดัดอกกระเจี�ยบ 
รูปที� 2 ฤทธิ�ยับยั�งเปอร์ออกซิเดชันของไขมันของสารสกัดชาดอกไม้ 

 

การศึกษาฤทธิ� คีเลชนัของโลหะ (Metal chelating activity)  
การศึกษาฤทธิ�คีเลชันของโลหะ (Metal chelating activity) ด้วยวิธี Ferrous Metal chelating 

เป็นตรวจสอบหาสารสกัดที�สามารถลดการเกิดปฏิกิริยาของสารเฟอร์โรซีน (ferrozine) กับไอออนของ
โลหะ (Kim et al., 2008) ซึ�งจากผลการทดลองดังแสดงใน รูปที� 3 พบว่า สารสกัดชาดอกไม้ ทั�ง 3 ชนิด 

มีฤทธิ�คีเลชันของโลหะ โดยพบว่าสารสกัดชาดอกเกก็ฮวยมีฤทธิ�คีเลชันของโลหะดีที�สุด (MC50 เท่ากับ 
0.05±0.04 mg/ml) รองลงมาคือสารสกัดชาดอกกระเจี�ยบ และสารสกัดชาดอกอญัชัน ตามล�าดับ อีกทั�ง

ยังพบว่า สารสกัดชาดอกเกก็ฮวย มีฤทธิ�คีเลชันของโลหะ ได้สูงกว่าสารละลายวิตามินอี (�-tocopherol) 
(0.25 ± 0.18 mg/mL) ประมาณ 5 เท่า  ที� ระดับนัยส�า คัญทางสถิติที�  p<0.05 จากงานวิ จัยของ 
Ebrahimzadeh และ คณะ (2008) พบว่า สารประเภทฟลาโวนอยด์และแทนนินมีฤทธิ�ในการจับโลหะได้ดี 
อีกทั�งงานวิจัยของ Mohan และ คณะ (2012) ยังพบว่าที�มีสารกลุ่มแทนนินและฟีนอลิกมีฤทธิ�ในการจับ
โลหะได้เช่นกัน  
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หมายเหตุ : a-b คือ ความแตกต่างในคอลัมน์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที� p<0.05  

 DI คือ สารสกัดดอกเกก็ฮวย, CT คือ สารสกัดดอกอัญชัน, HS คือ สารสกดัดอกกระเจี�ยบ 
รูปที� 3 ฤทธิ�คีเลชันของโลหะของสารสกดัชาดอกไม้ 

 

ผลสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาฤทธิ�ต้านออกซิเดชันของชาดอกไม้ ทั�ง 3 ชนิด ประกอบด้วย ชาดอกเกก็ฮวย ชา
ดอกกระเจี�ยบ และชาดอกอัญชัน โดยการน�าดอกไม้ทั�ง 3 ชนิด ไปสกัดด้วยการต้มในน��าร้อน และน�ามา
ท�าการศึกษาฤทธิ�ต้านออกซิเดชัน ทั�ง 3 กลไก ได้แก่ ฤทธิ�ต้านอนุมูลอสิระ (SC50), ฤทธิ�การยับยั�งการเกิด
เปอร์ออกซิเดชันของไขมัน (LC50) และฤทธิ�คีเลชันของโลหะ (MC50) พบว่า สารสกัดทั�งหมดมีฤทธิ�ต้าน
ออกซิเดชัน โดยเฉพาะสารสกัดชาดอกเกก็ฮวย มีฤทธิ�ในการต้านอนุมูลอิสระดีที�สดุ ซึ�งมีฤทธิ�เทยีบเท่ากับ
สารละลายมาตรฐานวิตามินซี อีกทั�งยังพบว่า สารสกัดชาดอกเกก็ฮวยให้ฤทธิ�ในการยับยั�งการเกิดเปอร์
ออกซิเดชันของไขมันได้มากที�สุด ซึ�งมีฤทธิ�ในการยับยั�งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมันได้เทยีบเทา่กบั
สารละลายมาตรฐานวิตามินอ ีและ สารสกดัชาดอกเกก็ฮวยมีฤทธิ�คีเลชันของโลหะดีที�สดุ ซึ�งมีฤทธิ�คีเลชันข
องโลหะได้สูงกว่าสารละลายอีดีทีเอ ประมาณ 5 เท่าดังนั�นแสดงให้เห็นว่าสารสกัดชาดอกไม้ทั�ง 3 ชนิดมี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาดูแลสุขภาพเพื�อเพิ�มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพรไทย ยังสามารถช่วย
ลดการน�าเข้าสนิค้ากลุ่มวัตถุดิบ สารออกฤทธิ� และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที�ใช้ออกสู่ชุมชนเพื�อที�จะสามารถเกิดการพึ�งพาตนเองในสังคมและส่งเสริมการปลูกพืชพื�นเมืองเพื�อเป็น
รายได้เสริมรองจากพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น สามารถน�าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี�ยังถือว่า
โครงการนี� เป็นการอนุรักษ์พืชธรรมชาติมิให้สูญหายอีกด้วย 

ขอ้เสนอแนะ : ควรน�าสารสกัดชาดอกไม้ทั�ง 3 ชนิด ไปท�าศึกษาทดลองเพิ�มเติมเกี�ยวกับฤทธิ�

ทางชีวภาพอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์สขุภาพ เพื�อประเมินถึงความปลอดภัยและประสทิธภิาพของ
สารสกัดชาดอกไม้ทั�ง 3 ชนิด และอาจท�าการทดสอบเพิ�มเติมเกี�ยวกับฤทธิ�ต้านเซลล์มะเร็ง ฤทธิ�ต้าน
เบาหวานหรือฤทธิ�ที�เกี�ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ลดน��าหนัก รวมถึงการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดชา
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ดอกไม้ทั�ง 3 ชนิด เพื�อยืนยันประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบของสมุนไพร ซึ�งจะท�าให้สามารถต่อยอด
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาเพื�อสุขภาพต่อไปได้ต่อไป 
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