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อิสระที่ดี อย่างไรก็ตามใบของต้นขลู่ที่ขึ้นตามธรรมชาติในป่าชายเลนอาจมปีรมิาณโซเดียมสูงมาก
เน่ืองมาจากตน้ขลู่ไดร้บัเกลอืโซเดยีมคลอไรด ์ (NaCl) ทีม่าจากความเคม็ของดนิ(8) ดงันัน้ผูท้ีป่ว่ยโรค
ความดนัโลหติสงูและโรคเกีย่วกบัหลอดเลอืดหวัใจไมค่วรรบัประทานใบขลู่ในปรมิาณมาก 

แพทยแ์ผนโบราณใชใ้บขลู่สดพอกรกัษาแผลทีเ่กดิจากอาการเน้ือตาย (gangreous ulcer)(9) 
หรอืนําใบขลู่มาชงชาหรอืตม้เพือ่ใชร้กัษาอาการน่ิวในไต (ยาขบัปสัสาวะ) อาการอกัเสบ อาการปวดหลงั 
และ อาการตกขาว(9,10) ในประเทศอนิโดนีเซยีมรีายงานถงึการดื่มน้ําต้มใบขลู่เพื่อช่วยทําใหเ้จรญิ
อาหารและชว่ยการยอ่ยอาหารนอกจากน้ียงัมรีายงานการใชน้ํ้าตม้ใบขลู่เป็นยาตา้นจุลชพี ยาแกท้อ้งเสยี 
และยาบรรเทาอาการไอ รวมทัง้มกีารใชเ้ป็นสว่นผสมในผลติภณัฑบ์าํรงุผวิพรรณชว่ยทาํใหผ้วินุ่ม(11) 

ใบขลู่มสีารออกฤทธิท์างชวีภาพกลุ่มทีส่าํคญัคอืกลุ่มฟีโนลกิและฟลาโวนอยด ์ใบขลู่ 100 กรมัมี
กรดคลอโรจนิีก 20 มลิลกิรมั กรดคาเฟอกิ 8.65 มลิลกิรมั และเคอรซ์ตินิ 5.21 มลิลกิรมั(11) ผลการวจิยั
ของ Andarwulan และคณะในปีพ.ศ. 2553 ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าสารสกดัจากใบขลู่มฤีทธิท์ีด่ใีนการตา้น
อนุมลูอสิระและสามารถยบัยัง้การเกดิออกซเิดชัน่ของลปิิดไดด้มีาก ซึ่งนอกจากน้ีแลว้ไดม้รีายงานทาง
เภสชัวทิยาหลายฉบบัยนืยนัฤทธิท์างชวีภาพของใบขลู่ สรุปสาระสําคญัโดยย่อไดด้งัน้ี สารสกดัจากใบ
ขลู่ดว้ยการแชใ่นเอทานอลเขม้ขน้ 70% เป็นเวลา 2 วนั พบวา่ มฤีทธิต์า้นการอกัเสบ และลดการปวดใน
สตัวท์ดลอง(12) ซึง่ฤทธิต์า้นการอกัเสบไดร้บัการยนืยนัซํ้าจากผลการศกึษาการใชส้ารสกดัใบขลู่เฉพาะ
สว่นทีส่ามารถละลายไดท้ัง้ในเอทานอลและเอธลิอะซเิตต(13) สาํหรบัสารสกดัจากใบขลู่ดว้ยการแช่ในเม
ทานอลเขม้ขน้ 80% เป็นเวลา 7-14 วนั พบวา่มฤีทธิต์า้นโรควณัโรค(14)  

เมื่อเรว็ๆน้ี ไดม้รีายงานการวจิยั 2 ฉบบัเกีย่วกบัน้ําตม้ใบขลู่ทีน่่าสนใจมาก เป็นการศกึษาฤทธิ ์
ในการยบัยัง้การเจรญิของเซลล์มะเรง็ของสารสกดัทีไ่ดจ้ากการต้มผงใบขลู่ในน้ํารอ้น (75-80 ซ) แลว้
ทําใหส้่วนสกดัน้ําแหง้ดว้ยวธิรีะเหดิเป็นไอ (freeze dry) พบว่ามฤีทธิใ์นการยบัยัง้การเจรญิของ
เซลลม์ะเรง็สมอง และเซลลม์ะเรง็ปากมดลูกในจานเพาะเลีย้งเซลล ์เมื่อใชท้ีร่ะดบัความเขม้ขน้ 100-300 
ไมโครกรมัต่อมลิลลิติร(15) ทัง้น้ีฤทธิต์า้นเซลล์มะเรง็คาดว่ามาจากสารกลุ่มฟีโนลกิและฟลาโวนอยดท์ี่
พบในใบขลู่ เพราะรายงานศกึษาด้านเภสชัวทิยาในอดตีแสดงใหเ้หน็ว่ากรดคลอโรจนิีกมฤีทธิใ์นการ
ยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเรง็ในลําไสใ้หญ่และตบัในสตัวท์ดลองไดด้(ี16) สว่นกรดคาเฟอกิมฤีทธิใ์น
การยบัยัง้การเจรญิของเซลลม์ะเรง็ปากมดลูกในจานเพาะเลีย้งเซลลท์ดลอง(17) ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 
ได้มรีายงานการวิจยัเกี่ยวกบัฤทธิก์ารต้านการอกัเสบของส่วนสกดัน้ําจากชาใบขลู่ที่ผลิตในจงัหวดั
จนัทบุรโีดยการตม้ชาขลู่ในน้ําเดอืดเป็นเวลา 30 นาทแีลว้นําส่วนสกดัน้ําไดม้าทําแหง้ดว้ยวธิรีะเหดิเป็น
ไอ พบวา่ ทีค่วามเขม้ขน้ 25-400 ไมโครกรมั/มลิลลิติร สว่นสกดัน้ําจากใบขลู่มฤีทธิใ์นการยบัยัง้การผลติ
สารสื่อกลางการอกัเสบไนตรกิออกไซด ์ (nitric oxide ,NO) และพรอสตาแกลนดนิ E2 (prostaglandin 
E2 ,PGE2) ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วยไลโพพอลิแซกคาไรด ์
(lipopolysachharide) และพบวา่ สว่นสกดัน้ําจากใบชาขลู่มฤีทธิต์า้นอนุมลูอสิระทีด่เีชน่กนั(18)  

สาํหรบัความเป็นพษิของสารสกดัจากใบขลู่นัน้ เมื่อพจิารณาตามเกณฑอ์งคก์ารอนามยัโลกจาก
คา่ LD50 หรอืคา่ความเขม้ขน้ทีท่าํใหส้ตัวท์ดลองตายลงครึง่หน่ึงของจาํนวนเริม่ตน้ พบว่า จดัอยูใ่นระดบั
อนัตรายน้อย เน่ืองจาก มรีายงานผลการทดสอบความเป็นพษิของสารสกดัจากแคลลสัของใบขลู่ที่ได้



จากเลีย้งในอาหารแขง็ดว้ยเทคนิคการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ (tissue culture) ดว้ยเมทานอล ในหนูขาวใหญ่ 
มคีา่ LD50 เทา่กบั 2.825 มลิลกิรมั/1 กโิลกรมัน้ําหนกัตวัหนูทดลอง(19) 

ถงึแมว้่าปจัจุบนัไดม้รีายงานการศกึษาทีแ่สดงถงึฤทธิท์างชวีภาพของสารสกดัจากใบขลู่ในดา้น
การต้านทานอนุมูลอสิระ ต้านการอกัเสบ และต้านเซลล์มะเรง็ แต่การบรโิภคใบขลู่สดหรอืดื่มชาขลู่ใน
ปรมิาณทีส่งูอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานอาจมผีลเสยีต่อสุขภาพของรา่งกายไดเ้ช่นกนั การดื่มชาขลู่
อาจทําใหรู้ส้กึตวัเบาเน่ืองจากใบขลู่มฤีทธิเ์ป็นยาขบัปสัสาวะมผีลทําใหป้สัสาวะบ่อย หลกัการดื่มชาขลู่
เพือ่เสรมิสรา้งสขุภาพกค็ลา้ยกบัการดื่มชาจนี ชาเขยีวและชาสมุนไพรชนิดอื่นๆ คอื ควรดื่มในปรมิาณที่
พอเหมาะสมควรต่อวนั (1-2 แก้วต่อวนั) ดื่มระหว่างมื้ออาหาร และไม่ดื่มชาที่เหลอืค้างคนื ทัง้น้ีควร
สงัเกตการณ์ตอบสนองของร่างกายว่ามอีาการผดิปกติหรอืไม่ ถ้ามคีวรงดการดื่ม คําแนะนําเพิม่เติม
สาํหรบัชาขลู่ มดีงัน้ี  

1. ปรมิาณการซือ้ในแต่ละครัง้ควรซือ้ในปรมิาณทีส่ามารถบรโิภคหมดภายในสีเ่ดอืนเพราะสาร
ออกฤทธิท์างชวีภาพเสื่อมสลายไดต้ามระยะเวลาการเกบ็ สงัเกตไดจ้ากสขีองชาขลู่จะ
เปลีย่นเป็นสอีอกเหลอืงเน่ืองจากเกดิการสลายตวัของรงควตัถุสเีขยีวคลอโรฟิลลท์าํใหเ้หน็สี
เหลอืงของรงควตัถุสเีหลอืงกลุ่มคารโ์รทนีอยดท์ีม่คีวามเสถยีรมากกวา่ 

2. ควรเก็บชาขลู่ในภาชนะทึบแสงและปิดสนิทเพื่อกนัการสลายตัวของสารออกฤทธิท์าง
ชวีภาพเน่ืองจากแสงและกนัการไดร้บัความชื้นซึ่งอาจทําใหม้กีารเจรญิของเชื้อราได ้การ
เตรยีมชาขลู่จากใบชาขลู่สดหรอืแหง้ควรเป็นการต้มในน้ําใกล้เดอืดและต้มนานอย่างน้อย 
30 นาท ีเพือ่ใหส้ามารถสกดัสารออกฤทธิท์างชวีภาพใหไ้ดม้ากเพยีงพอ 

3. การเตรียมชาขลู่จากใบชาขลู่สดหรือแห้งควรเป็นการต้มในน้ําใกล้เดือดและต้มนานอย่างน้อย 30 
นาที เพ่ือให้สามารถสกัดสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพให้ได้มากเพียงพอ 
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