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บทคัดย่อ
Toddalia asiatica (L.) Lam หรือเล็บรอก เป็นสมุนไพรในท้องถิ่นพบในประเทศไทยพบพืชนี้ที่ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมถึงในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ แต่ยังไม่เป็นที่นิยมรับประทานมาก
เท่าในจังหวัดชุมพรและภาคใต้ของประเทศ เล็บรอกมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือด เพราะมีรสชาติที่เผ็ดร้อน
และปัจจุบันเล็บรอกถูกนามาวิจัยในหลายด้านเพื่อหาฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันส่วนต่าง ๆ ของเล็บรอก ด้วยวิธี DPPH และ nitric oxide ศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้นใน
ส่วนที่ดีที่สุดในการต้านออกซิเดชัน และศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของชาเล็บรอก โดยมีวิตามินซีเป็นสารมาตรฐาน
ด้วยวิธี DPPH และ nitric oxide วัดค่าการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 515 และ 546 นาโนเมตร
ตามลาดับ การวิจัยครั้งนี้เก็บเล็บรอกทุกส่วนที่จังหวัดชุมพร ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ในการเตรียมชาเล็บรอก
นาผงกิ่งเล็บรอก 2.00 กรัมบรรจุในถุงชา แล้วชงที่อุณหภูมิ 60-100 oC ระยะเวลาชง 1-10 นาที สถิติที่ใช้ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าส่วนของกิ่งแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันเบื้องต้นสูงสุดที่ความเข้มข้น
สุดท้าย 125 µg/ml มีร้อยละการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันเป็น 64.86 ส่วนใบและรากมีร้อยละการยับยั้งการเกิด
ออกซิเดชันเป็น 29.72 และ 41.21 ตามลาดับ กิ่งแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยค่า IC50±S.D. เท่ากับ 89.65±1.00
µg/ml โดยวิตามินซีมีค่า IC50±S.D. เท่ากับ 59.38±0.00 µg/ml ส่วนการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี nitric
oxide สารสกัดทุกส่วนไม่แสดงฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน การศึกษาสารสาคัญเบื้องต้นในกิ่งเล็บรอก พบสารในกลุ่ม
แอลคาลอยด์ แทนนิน คูมาริน และสเตอรอยด์ในพืชเป็นองค์ประกอบ การศึกษาการต้านออกซิเดชันเบื้องต้นชาเล็บ
รอกพบว่าที่ 70 oC เวลา 10 นาที ชาเล็บรอกสามารถต้านการออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH ร้อยละ 27.04±2.88 ที่
ความเข้มข้นสุดท้าย 2.5 % (v/v) ทั้งสารสกัดและชาจากกิ่ งเล็บรอกไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ไตลิงที่ความ
เข้มข้นสุดท้าย 50 µg/ml และ 2.5 % (v/v) ตามลาดับ
คาสาคัญ : เล็บรอก; ฤทธิท์ างชีวภาพ; พฤกษเคมี
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Abstract
Toddalia asiatica (L.) Lam. known as Lebrog in Thai was a local herbal plant found in
Thailand, especially in the North-Eastern and Southern parts including Phetchaburi and Prachuap
Khiri Khan Provinces. However, this herbal plant is consumed extensively by only people in
Chumphon and other provinces in the Southern area. It has clolesterol-lowering property in blood
vessels due to its hot and spicy taste. Currently, the herbal plant was has been tested for its
biological activities. This research was conducted to: (1) examine the antioxidant activities of
different parts of T. asiatica with DPPH and nitric oxide methods, (2) determine phytochemical
constituents in the part of T. asiatica possessing the best antioxidant activities, and (3) examine its
antioxidant properties in its tea form compared with vitamin C substance standard. By employing
DPPH and nitric oxide methods, measure of ultra-violet absorbance was measured at 515 and 546
nm, respectively. All tested parts of T. asiatica were collected in Chumphon Province in August
2014. To prepare Lebrog in tea from, 2.0 g of its twig powder was packed in a tea bag and then
brewed in warm to hot water in the temperature ranging from 60-100 oC for about 1-10 minutes.
The data were analyzed for percentage, mean, and standard deviation. At the maximum
concentration of 125 µg/ml, the results showed that the twig extract of the plant exerted strong
DPPH scavenging activity of 64.86 % followed by its leaf and root extracts with 29.72 and 41.21 %,
respectively. The twig extract and vitamin C had the IC50 values of 89.65+1.00 µg/ml and 59.38+0.00
µg/ml, respectively. Studies on the antioxidant activity against nitric oxide showed that all the plant
extracts did not have such activity. In addition, the study found that this herbal plant contained
alkaloids, tannins, coumarin, and phytosterol as potential components. Also, the study found that
the tea form of this plant when brew in hot water in 70 oC for 10 minutes with DPPH method, had
DPPH scavenging activity of 27.04+2.88 % at the maximum concentration of 2.5 % (v/v). Both the
extract and tea from its twig powder did not show cytotoxicity against Vero cells at the final
concentrations of 10 µg/ml and 2.5 % (v/v), respectively.
Keywords: Toddalia asiatica; biological activity; phytochemical

1. บทนา

กลิ่นคล้ายการบูรและตะไคร้ ดอกสีเหลืองแกมเขียว
เป็นช่อที่ปลายกิ่งและง่ามใบ ผลกลมฉ่าน้า เมื่อสุกสีส้ม
มีกลิ่นคล้ายพริกไทย ใช้แต่งกลิ่นอาหาร เกิดตามป่าใน
เขตร้อนทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด [1-2] สรรพคุณทาง
สมุ น ไพรใช้ ใ บสดมี ร สสุขุ ม หอม แก้ ป วดท้ อ ง ใช้ เ ป็ น
อาหารยา ตาพอกหรือทาแก้โรคผิวหนัง เปลือกรากมี

เล็บรอกเป็นไม้เถาขนาดใหญ่ (รูปที่ 1) กิ่งก้าน
เล็กเรียว เถาแก่มีปุ่มของนมหนามติดอยู่ทั่วไป ผิวสี
น้าตาลมีกระสีขาวเนื้อสีเหลือง เถาอ่อนมีหนามแหลม
งุ้ม ใบประกอบแบบนิ้วมื อ 3 ใบ ใบย่อยรูปไข่ปลาย
สอบ มีจุดน้ามันกระจายทั่วใบ ยาว 5-10 เซนติเมตร มี
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รสสุ ขุ ม หอม ขั บ เหงื่ อ บ ารุ ง ธาตุ แก้ ไ ข้ แก้ ท้ อ งเสี ย
รักษามาลาเรียชนิดจับเว้นระยะ เถามีรสสุขุม ต้มดื่ม
แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น ขับปัสสาวะ แก้พิษโลหิต แก้พิษ
ในข้ อ ในกระดู ก ในเส้ น เอ็ น แก้ ไ อ แก้ พิ ษ ตานซาง
ตานขโมย ขับพยาธิไส้เดือน แก้กามโรค แก้ปอดพิการ
และรากมีรสสุขุมหอม ชงน้าดื่มขับลม บารุงกาลัง แก้
เถาดานในท้อง แก้ปวดเสียดแทง แก้ริดสีดวงลาไส้ ตา
พอกฝี [3] จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ในจังหวัดชุมพรมี
ความเชื่อว่าเมื่อนาเล็บรอกต้มน้าดื่มช่วยลดไขมันใน
เส้นเลือดได้เพราะรสชาติของเล็บรอกมีรสเผ็ดร้อน [4]
เล็บรอกเป็นสมุนไพรที่มีการศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆที่สนใจดังนี้ใบเล็บรอกมี
ฤทธิ์ ล ดระดั บ น้ าตาลในเลื อ ดของหนู ท ดลอง [5] มี
องค์ ป ระกอบสารกลุ่ ม คู ม าริ น [6] แสดงฤทธิ์ ต้ า น
ออกซิเดชัน [7] รากแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี
nitric oxide ในสัตว์ทดลองที่ดีกว่าวิตามินซี [8] ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและพฤกษเคมี
จากเล็บรอกด้วยวิธี DPPH และ nitric oxide รวมถึง
ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากชาเล็บรอกที่ผลิตขึ้นโดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น ส่ ว น
ต่าง ๆ ของเล็บรอก ด้วยวิธี DPPH และ nitric oxide
เพื่อศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้นและความเป็นพิษต่อเซลล์
ของส่วนที่ดีที่สุดของเล็บรอกในการต้านออกซิเดชั น
และเพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและความเป็น พิษ
ต่อเซลล์ของชาเล็บรอก

พฤกษศาสตร์ อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว สาขา
ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ใบ (leaf)

กิ่งก้าน (branch)

ราก (root)

รูปที่ 1 เล็บรอก [Toddalia asiatica (L.) Lam.]
2.1.2 อบพืชให้แห้งและบดเป็นชิ้นเล็กแล้ว
สกัดด้วยเอทานอล ระเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศออกจนได้สารสกัดพืชเก็บไว้ทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อไป
2.1.3 การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น
เบื้ อ งต้ น ของสารสกั ดทุ กส่ว นด้ วยวิ ธี DPPH [9] และ
nitric oxide [10] เตรี ย มสารละลาย 0.02 mM 1,
1 - diphenyl-2 - picryl hydrazine (DPPH) 0.2 cm3
และสารสกั ดที่ ความเข้ มข้ น เริ่ม ต้น 5000 µg/ml ใน
เมทานอล 0.1 และ 3.7 cm3 ลงในหลอดทดลอง
(ทดลอง 3 ซ้า) บ่มในที่มืด 30 นาที และนาไปวัดค่า
การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 515 นาโนเมตร

2. อุปกรณ์และวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
2.1 ตอนที่ 1 : สกัดสารและการทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัด
2.1.1 เก็บส่วนใบ กิ่ง และรากเล็บรอกที่
ต าบลท่ า แซะ อ าเภอท่ า แซะ จั ง หวั ด ชุ ม พร เดื อ น
สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และพิ สู จ น์ เอกลัก ษณ์โดย นั ก
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(วิ ต ามิ น ซี เป็ นสารมาตรฐาน) ค านวณค่ าร้อ ยละการ
ต้ า นออกซิ เ ดชั น จากสู ต ร DPPH scavenging (%) =
[(A0 - A1) ÷ A0] x 100 เมื่อเมื่อ A0 = ค่าการดูดกลืน
ของสารควบคุ ม และ A1 = ค่ า การดู ด กลื น ของสาร
ตัวอย่าง
หากสารสกั ด มี ฤ ทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น
มากกว่าร้อยละ 50 ทดสอบหาค่า IC50 โดยการเตรียม
สารสกัดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (125.00, 12.50, 1.25,
0.12, 0.01, 0.001 µg/ml) ค านวณค่ า IC50 จากการ
เที ย บค่ า ในกราฟ ระหว่ า งความเข้ ม ข้ น และค่ า
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารยั บ ยั้ ง โดยใช้ สู ต รเดี ย วกั น ทดสอบ
ตัวอย่างละ 3 ครั้ง (n=3) และนามาผลที่ได้มาวิเคราะห์
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (±S.D.)
2.1.4 การศึ ก ษาฤทธิ์ ต้ า นออกซิ เ ดชั น
เบื้องต้นของสารสกัดโดยการทดสอบด้วยไนตริกออก
ไซด์ (nitric oxide assay) มีขั้นตอนดังนี้ [10] เตรียม
สารสกั ด ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น 5,000 µg/ml ใน
เอทานอล เติมสารละลาย sodium nitroprusside (5
mM) ในฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ที่ pH 7.4 ในหลอดทดลอง
ที่มีสารสกัด 1.0 cm3 บ่มที่อุณหภูมิ 25 oC เป็นเวลา
30 นาที เติม Griess reagent 1.5 cm3 (1 % sulphanilamide และ 0.1 % naphthylethylenediamine
dichloride ใน 3 % กรดฟอสฟอริก ผสมในอัตราส่วน
1:1) นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 546
นาโนเมตร (วิตามินซีเป็นสารมาตรฐาน) คานวณค่า
ร้ อ ยละการต้ า นออกซิ เ ดชั น โดยใช้ สู ต รเดี ย วกั บ วิ ธี
DPPH
2.1.5 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไต
ลิง [cytotoxicity against primate cell line (Vero)]
[11] เป็นวิธีทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ติดฉลาก
โปรตีนเรืองแสงสีเขียวชนิด pEGFP-N1 (Clonetech)
โดยมีวิธีการสรุปดังนี้
(1) เตรียมสารสกัด ความเข้มข้น 50

µg/ml ปริมาตร 5 µl ลงในถาดหลุมชนิด 384 หลุม
(2) เติ ม สารละลายที่ มี เ ซลล์ ไ ตลิ ง
จานวน 3.3x104 cells/ml ปริมาตร 45 µl
(3) บ่ ม เป็ น เวลา 4 วั น ที่ อุ ณ หภู มิ 37
o
C ที่สภาวะ 5 % CO2
(4) วั ด การเรื อ งแสงที่ ส ภาวะกระตุ้ น
และการปล่อยพลังงานที่ความยาวคลื่น 485 และ 535
nm ต า ม ล า ดั บ ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง SpectraMax M5
microplate reader (Molecular Devices, USA)
โดยสารอีลิปติซีน (ellipticine) เป็นสารมาตรฐาน และ
5 % DMSO เป็ น สารละลายควบคุ ม ค านวณหาค่ า
ความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยสูตร % Cytotoxicity = [1 (FUT ÷ FUC)] x 100 เมื่อ FUT = การเรืองแสงของเซลล์
ที่มีสารสกัดหรือสารมาตรฐาน; FUC = การเรืองแสง
ของเซลล์ที่ไม่มีสารสกัดหรือสารมาตรฐาน
2.2 ตอนที่ 2 : การทดสอบหาสารส าคั ญ
เบื้องต้นในส่วนของพืชที่น่าสนใจ
การทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นรวมทั้งหมด
9 กลุ่มสาร [12,13] ดังนี้
2.2.1 การทดสอบแอลคาลอยด์ น าสาร
สกัดมาเล็กน้อย 2 M HCl 2 cm3 ต้ม 2 นาที นาส่วน
ใส 1 cm3 แล้ ว เติ ม รี เ อเจนต์ Dragendorff’s 2 หยด
สังเกตสี
2.2.2 การทดสอบคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ นา
สารสกั ดมาเล็ก น้อ ยเติม 10 % lead acetate ในน้า
ต้มให้เดือดเบา ๆ 15 นาที ทาให้เย็น แล้วกรอง สกัด
ด้ ว ยไดคลอโรมีเทน และน าสารละลายไประเหยจน
เกือบแห้งทาให้เย็น แบ่งใส่หลอดทดลอง 3 หลอด เพื่อ
นาไปทดสอบหาองค์ประกอบของคาร์ดิแอกไกลโคไซด์
ดั งนี้ ทด ส อบ ส่ วนที่ เ ป็ น steroid (LiebermannBurchard reaction) น าสารละลายไดคลอโรมี เ ทน
หลอดที่ 1 มาระเหยจนเกือบแห้ง หยด gracial acetic
acid ลงไป 3 หยด เขย่าแล้วค่อย ๆ หยด conc.H2SO4
833
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ลงไปตามข้าง ๆ หลอด 1 หยด สังเกตการณ์เปลี่ยนสีที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ทดสอบส่วนที่เป็น
lactone butenolide (Kedde’s reaction) ระเหย
สารละลายไดครอโรมีเทนในหลอดที่ 2 หยด Kedde’s
reagent ลงไป 1 cm3 และสารละลาย 1 M NaOH 23 หยด สั ง เกตสี ทดสอบส่ ว นที่ เ ป็ น deoxy sugar
(Keller-Kiliane) เ ติ ม FeCl3 reagent 3 cm3 ล งใน
สารละลายคลอโรฟอร์มในหลอดที่ 3 เขย่าให้เข้ากัน
เอียงหลอดทดลองแล้วค่อย ๆ ริน conc.H2SO4 1 cm3
ไปตามข้ า ง ๆ หลอดสั ง เกตสี ร ะหว่ า งรอยต่ อ และ
สารละลายชั้นบน
2.2.3 การทดสอบฟลาโวนอยด์ น าสาร
สกั ด มาเล็ ก น้ อ ยสกั ด ไขมั น ออกด้ ว ย hexane แล้ ว
ละลายใน 80 % เอทานอล 10 cm3 แบ่ ง ใส่ ห ลอด
ทดลอง 2 หลอด ดั ง นี้ ทดสอบ Cyanidin น าสาร
ละลายหลอดที่ 1 เติ ม conc.HCl 0.5 cm3 และลวด
แมกนี เ ซี ย ม 1 แผ่ น สั งเกตการณ์ เ ปลี่ ย นสี ทดสอบ
Leucoanthocyanin นาหลอดที่ 2 มาเติม conc.HCl
0.5 cm3 อุ่นบน water bath 5 นาที สังเกตสี
2.2.4 การทดสอบซาโปนินเป็นการทดสอบ
ฟอง นาสารสกัดเล็กน้อยใส่ในหลอดทดลองเติมน้ากลัน่
5 cm3 แล้วต้มบน water bath 5 นาที กรองขณะร้อน
ปล่ อ ยให้ เย็ น เขย่ า สารละลายที่ ใ ส่อ ย่า งแรง 1 นาที
สังเกตผลนาน 30 นาที เติม dil.H2SO4 1 cm3 ลงใน
สารละลาย ต้มนาน 5 นาที ปล่อยให้เย็น เขย่าแรง ๆ 1
นาที บันทึกผล
2.2.5 การทดสอบแอนทราควิโนนไกลโคไซด์ นาสารสกัดมาเล็กน้อยใส่ในหลอดทดลอง เติม 10
% HCl 5 cm3 แล้ ว ต้ ม น าสารละลายที่ ไ ด้ ส กั ด ด้ ว ย
CH2Cl2 นาชั้นน้าที่ได้เติม 10 % NH3 สังเกตสีที่เกิดขึ้น
2.2.6 การทดสอบแทนนิ น เติ ม สารสกัด
เล็กน้อยในหลอดทดลอง เติมน้ากลั่น 5 cm3แล้วต้มบน
water bath 5 นาที กรองขณะร้ อ นน าสารละลายที่

กรองได้ทาให้เจือจางโดยเติมน้ากลั่นแล้วหยด FeCl3
3-4 หยด สังเกตสีที่เกิดขึ้น
2.2.7 การทดสอบคูมาริน นาสารสกัดมา
เล็กน้อยละลายในเอทานอลแล้วหยดลงบนกระดาษ
กรองที่ชื้นด้วยสารละลาย 1 M NaOH นากระดาษให้
ความร้อน แล้วนาไปส่องภายใต้แสงอุตราไวโอเลต และ
สังเกตการณ์เรืองแสงที่เกิดขึ้นเมื่อฉายแสงอัตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 356 นาโนเมตร
2.2.8 ทดสอบสเตอรอยด์ ใ นพื ช (Liebermann-Burchard test) น าสารสกั ด มาเล็ ก น้ อ ยเติ ม
dil.H2SO4 10 cm3เขย่ า ให้ เ ข้ า กั น ต้ ม 15 นาที แล้ ว
สกั ด ด้ ว ยไดคลอโรมี เทน ระเหยไดคลอโรมีเทนออก
เกื อ บแห้ งหยด glacial acetic acid 3 หยด เขย่ า ให้
เข้ากันดี แล้วค่อย ๆ หยด conc.H2SO4 1-2 หยด ให้
ไหลไปตามผนังชามกระเบื้องช้า ๆ สังเกตสีที่เปลี่ยน
แปลงไป
2.3 ตอนที่ 3 : การทดสอบฤทธิท์ างชีวภาพ
ของชาเล็บรอก
2.3.1 ชั่งผงกิ่งเล็บรอก 2.00 กรัม บรรจุใน
ถุงชา ชงในน้าร้อน ปริมาตร 250 cm3 ที่อุณหภูมิ 60100 oC และระยะเวลาการแช่ ถุ งชาในน้ าร้อ น 1-10
นาที รอให้ น้ าชาเย็น แล้วน าไปทดสอบฤทธิ์ การต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH เหมือนการทดสอบสารสกัด
เปลี่ ย นจากสารสกั ดจากพื ชเป็น น้าชา ปริ ม าตร 0.1
cm3 และคานวณค่าร้อยละการต้านออกซิเดชันที่ความ
เข้มข้นน้าชา 2.5 % (v/v) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ผลการทดสอบด้วยค่าที
2.3.2 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ไต
ลิงทดลองเช่นเดียวกับการทดสอบสารสกัดเปลี่ยนจาก
สารสกัดเป็นน้าชาที่ความเข้มข้นสุดท้าย 2.5 % (v/v)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
เล็บรอกส่วนใบ กิ่ง และราก เมื่อนามาสกัดด้วย
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ตัวเอทานอล ได้สารสกัดพืชร้อยละ 5.10, 0.32 และ
3.32 ต่อน้าหนักพืชแห้ง การทดสอบการต้านออกซิเดชั น เบื้ อ งต้ น ของสารสกั ด จากพื ชทั้ ง 3 ส่ ว น พบว่ า ที่
ความเข้มข้น 125 µg/ml สารสกัดจากกิ่งมีร้อยละการ
ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันสูงที่สุด รองลงมา คือ ราก
และใบด้วยค่าร้อยละ 64.86 41.21 และ 29.72 ตาม
ล าดั บ (ตารางที่ 1) และสารสกั ด กิ่ ง มี ค่ า IC50±S.D.
เท่ า กั บ 89.65±1.00 µg/ml โดยวิ ต ามิน ซี มีค่า IC50±
S.D. เท่ า กั บ 59.38±0.00 µg/ml และสารสกั ดทั้ ง 3
ชนิด ที่ความเข้มข้นสุดท้าย 125 µg/ml ไม่แสดงฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี nitric oxide (ตารางที่ 1) ไม่

สอดคล้องกับการวิจัยของ Madhavan และคณะ [8]
ที่พบว่าสารสกัดชั้นแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ดีกว่าวิตามินซีประมาณ 3 เท่า ด้วยวิธี nitric oxide
assay อาจเนื่องจากเล็บรอกที่คณะผู้วิจัยเก็บนั้นเป็น
ผักที่ปลูกเพื่อรับประทานมีการรดน้าใส่ปุ๋ยเป็นเร่งการ
เกิดยอดอ่อนมากเกินไป อาจทาให้พืชผลิตสารเมทาโบไลท์ทุติยภูมิยังไม่สมบูรณ์ จึงแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพ
น้อยกว่าการเจริญเติบโตในธรรมชาติ และนอกจากนี้
สารสกัดเอทานอลของกิ่งเล็บรอกไม่แสดงความเป็นพิษ
ต่อเซลล์ไตลิงที่ความเข้มข้นสุดท้าย 50 µg/ml (ตาราง
ที่ 2)

ตารางที่ 1 Antioxidant activity of T. asiatica extracts and vitamin C
DPPH
Nitric oxide
Inhibition* (%)
IC50±S.D. (µg/ml)
Inhibition (%)
IC50±S.D. (µg/ml)
Leaf
29.72
>125
0.00
Branch
64.86
89.65±1.00
0.00
Root
41.21
>125
0.00
Vitamin C
59.38±0.00
142.85±8.02
* mean the obtained at a final concentration of 125 µg/ml; - mean was not test
Part of plant

ส่วนการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของชากิ่งเล็บรอก
ด้วยวิธี DPPH ที่ความเข้มข้นสุดท้าย 2.5 % (v/v) ของ
ชาชง ณ อุณหภูมิ 60-100 oC ในช่วงระยะเวลา 1-10
นาที (ตารางที่ 4) พบว่าชาที่ชงที่อุณหภูมิ 70 oC เวลา
10 นาที มีร้อยละการยับยั้งออกซิเดชันดีที่สุด ร้ อยละ
27.04±2.88 สอดคล้ อ งกั บ เป็ น การศึ ก ษาชาต้ า น
ออกซิ เ ดชั น จากสมุ น ไพรหลายชนิ ด ของ Chan และ
คณะ [14] อาจเนื่องจากอุณหภูมิที่ใช้ในการชงชาไม่สูง
ที่ จ นท าลายสารออกฤทธิ์ ที่ 60oC จึ งแสดงฤทธิ์ ต้ า น
ออกซิเดชันดีที่สุดที่ระยะเวลา 1-4 นาที แต่เมื่อระยะ
เวลามากขึ้น 5 และ 10 นาที ที่อุณหภูมิ 70 oC ชาที่ชง
แสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันดีที่สุดเนื่องจากระยะเวลา
สกัดเพิ่มขึ้นสามารถสกัดสารได้มากขึ้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น

ตารางที่ 2 Cytotoxicity of T. asiatica branch
extracts, T. asiatica tea, and
ellipticine
Cytotoxicity
Inhibition (%) IC50 (µg/ml)
Branch*
0.00
Tea**
0.00
Ellipticine
0.753
* and ** mean obtained at final concentrations
of 50 µg/ml and 2.5 % (v/v), respectively.
Sample

การทดสอบสารพฤกษเคมี เ บื้ อ งต้ น ของสาร
สกัดกิ่งเล็บรอกพบว่ากลุ่มสาร 5 กลุ่ม ได้แก่ แอลคาลอยด์ แทนนิน คูมาริน และสเตอรอยด์ (ตารางที่ 3)
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แต่ ยั ง เหลื อ ปริ ม าณสารออกฤทธิ์ ม ากกว่ า สารที่ เ สี ย
สภาพไป ซึ่งแตกต่างจากชาที่ชงที่อุณหภูมิสูง 80-100
o
C สารเมตาโบไลต์ชนิดทุติยภูมิถู ก ทาลายเมื่ อ ระยะ
เวลาชง 1-5 นาทีแรก แต่เมื่อใช้เวลามากขึ้นเป็น 10
นาที สารออกฤทธิ์ถูกสกัดออกมากมากขึ้นอาจมากกว่า
สารที่ เ สี ย สภาพไปที่ 100oC แสดงฤทธิ์ อ อกซิ เ ดชั น
มากกว่าเนื่องจากใช้เวลาในการชงและระหว่างรอให้
เย็นนานกว่าที่ 80-90 oC จึงแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
ที่ดีกว่านั่นเอง และชาเล็บรอกที่ชงที่อุณหภูมิ 70 oC
ในระยะเวลา 10 นาที ที่ ค วามเข้มข้ นสุด ท้า ย 10 %
(v/v) ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ไตลิง (ตารางที่ 2)
จากผลการทดลองเป็นการยืนยันฤทธิ์การต้านออกซิ เดชั น ที่ ดี ข องเล็ บรอกเนื่ อ งจากชาเล็บ รอกที่ ผลิตขึ้น
ร้อยละ 2.5 โดยปริมาตร ซึ่งมีความเข้มข้นค่อนข้างต่า
มากแต่ ยั งสามารถแสดงฤทธิ์ก ารต้านออกซิเดชันได้
การวิจัยนี้เป็นตัวอย่างการน าสมุนไพรในท้ องถิ่ น ที่ มี
ประโยชน์ แ ต่ ห ารั บ ประทานยากมาประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถรั บ ประทานได้ ส ะดวกจึ ง เป็ น
ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจต่อผู้บริโภคได้

ตารางที่ 3 Phytochemical analysis of branch
extract of T. asiatica
Constituents
Alkaloid
Cardiac
glycoside
Flavonoid

Methods
Results
Mayer
Wagner
Dragendroff
+
Libermannburchard
+
Kedde’s reagent
Keller-Killani test
Cyaniding test
Leucoanthocyanin
test
Foam test
-

Saponin
Antraquinone
Borntraeger reaction
glycoside
Tannins
Ferric chloride test
+
Coumarin
Alkaline test
+
Steroid
Libermannburchard
+
+ mean positive result; - mean negative result

ตารางที่ 4 Antioxidant activity of T. asiatica tea at a final concentration of 2.5 % (v/v)
Time

Inhibition (%±S.D.)

(minute)

60 C

70 C

80 C

90 C

100 C

1

1.62(0.96) a

0.00 a

0.00 a

0.00 a

0.00 a

2

3.14(0.62) a

0.00 a

0.00 a

0.00 a

0.00 a

3

5.66(0.75) b

2.51(1.66) b

0.00 a

0.00 a

0.00 a

4

8.17(1.01) bc

5.66(1.30) b

0.00 a

0.00 a

0.00 a

5

9.43 (0.96) c

13.20(1.31) c

0.00 a

0.00 a

0.00 a

10

18.23(1.18) d

27.04(2.88) d

5.66(2.97) b

.40(3.10) b

10.06(0.63) b

Differences between groups were tested using T-test. Values with different alphabets within each
test were significantly different (P<0.05).
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4. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากโครงการ
อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
สมเด็ จ พระเทพรัต น์ ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี จั งหวั ด เพชรบุ รี พ.ศ.
2558 ขอขอบคุณ หน่วยวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เอื้อเฟื้อการทดสอบความเป็นพิษ
ต่อเซลล์

[7]

[8]

5. รายการอ้างอิง
[1] สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทธ
ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช , 2556, พื ช
สมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติใน
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