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ความเปนพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดดวยเอทานอลจากรากยานาง
ในหนูขาวเพศผู
Acute and sub-acute toxicities of ethanolic root extract of
Tiliacora triandra Diels. in male rats
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเปนพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดรากยานาง ที่สกัดดวยเอทานอล
95% ในหนูขาวสายพันธุ Wistar เพศผู สําหรับการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน ทําการปอนสารสกัดทางปากครั้งเดียวในขนาด 2,000
มก./กก. จากนั้นสังเกตอาการความเปนพิษ ชั่งน้ําหนักตัว และนับจํานวนหนูตายภายใน 24 ชั่วโมง และสังเกตอาการตอเนื่องอีก 14
วัน สําหรับการศึกษาความเปนพิษกึ่งเฉียบพลัน ทําการปอนสารสกัดทางปากในขนาด มก./กก. ทุกวันเปนเวลา 14 วัน เมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง ทําการเจาะเลือดจากหัวใจ เพื่อตรวจวัดคาทางชีวเคมีของเลือดที่เกี่ยวของกับการทํางานของตับ ไดแก เอนไซม aspartate
aminotransferase (AST) alanine aminotransferase (ALT) และ alkaline phosphatase (ALP) และของไต ไดแก blood urea
nitrogen (BUN) ครีเอตินิน โปรตีนรวม และอัลบูมิน รวมทั้งเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อตับและไต เพื่อศึกษาลักษณะทางพยาธิวิทยาโดยการ
ยอมดวยสีฮีมาทอกซิลิน และอีโอซิน (HE) ผลการวิจัยพบวา สารสกัดไมทําใหหนูทดลองตายและไมแสดงอาการความเปนพิษในหนู
ทดลองภายใน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบวาหนูทุกตัวมีน้ําหนักตัวไมแตกตางกัน เมื่อตรวจคาเคมีโลหิต น้ําหนักตัวและน้ําหนัก
สัมพัทธของอวัยวะ พบวาน้ําหนักตัวและน้ําหนักสัมพัทธของอวัยวะไมแตกตางกัน สวนคาทางชีวเคมีที่บงบอกการทํางานของตับ เชน
AST ALT และ ALP ในหนูที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงใหเห็นวาเกิดการอักเสบและ
มีการทําลายเนื้อเยื่อตับ จากการสังเกตลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรพบวาหนูที่ไดรับสารสกัดรากยานาง 2,000 มก./กก. มีภาวะ
ไขมันพอกตับ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สารสกัดรากยานางสามารถนํามาใชเปนยาสมุ นไพรไดในขนาดที่นอยกวา 2,000
มก./กก. และไมควรกินติดตอกันเปนเวลานาน อาจกอใหเกิดความเปนพิษตอตับได

ABSTRACT
The present study was aimed to determine the acute and sub-acute toxicities of 95% ethanolic root
extracts from Tiliacora triandra Diels in rats. The extract at dose of 2,000 mg/kg was orally administered once to
male Wistar rats to investigate an acute toxicity, and dead rat was not found within the first 24 hours and for
further 14 days. A sub-acute toxicity study using doses (2,000 mg/kg) was performed by daily and orally
administration to the rats for 14 days. The extract did not produce any sign or symptom of sub-acute toxicities
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and the dead rat. The body weight increased in comparison to the controls. However, the relative organ weight
between the treated rats and control rats was not different. Interestingly, the liver function parameters including
AST, ALT and ALP significantly increased (p<0.05) among treated rats suggesting the impairments of liver function.
These results were corresponded to the histology study that there was fatty liver incidence in the rats treated
with 2,000 mg/kg root extract. However, the extract did not alter the kidney function parameters and histology.
The results demonstrated that root extract from Tiliacora triandra at dose of 2,000 mg/kg caused hepato-toxicity
in male Wistar rats. Therefore, the dose less than 2,000 mg/kg was recommended for consumption.
คําสําคัญ: พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเฉียบพลัน สารสกัดรากยานาง
Keywords: Acute toxicity, Subacute toxicity, Tiliacora triandra root extracts

บทนํา
ยานาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels) เปน
พืชจัดอยูในวงศ Menispermaceae ชื่ออื่นๆ ไดแก จอยนาง
เถาวัลยเขียว และเถายานาง เปนไมเถา ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข
แกมใบหอก กวาง 2-4 ซม. ยาว 5-12 ซม. ดอกชอ ออกตามเถา
และที่ซอกใบ แยกเพศอยูคนละตน ไมมีกลีบดอก ผลเปนผลกลุม
ผลยอยรูปวงรี สรรพคุณทางยาพบวา ราก แกไขทุกชนิด เชน ไข
พิษ ไขเหนือ ไขหัด สุกใส ฝดาษไขกาฬ ขับกระทุงพิษไข ถอนพิษ
ผิดสําแดง ใชเปนยาไมผูก ไมถาย แกเบื่อเมา ใบ ถอนพิษ แกไข
ลดความรอน แกพิษตานซาง เถา แกไข ลดความรอน แกพิษตาน
ซาง (เสริมสิริ และคณะ, 2543)
ใบยานางถูกนํามาใชเปนสวนประกอบของอาหาร เชน
แกงหนอไมใบยานาง เนื่องจากมีสรรพคุณในการลดความเปนพิษ
ของหนอไม ปจจุบันยานางไดรับความนิยมสูงในการนํามาใชเพื่อ
สุ ขภาพ เชน การดื่มน้ํ า คั้นใบยา นาง จากการศึกษาทางเภสัช
วิทยาพบวา สวนเหนือดินของยานาง ไดแก ใบ และลําตนชวย
รัก ษาความผิ ด กลุม ทางสมองที่เ กิ ดจากการไดรับ แอลกอฮอล
(Phunchago et al., 2015) ใบยานางมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง
เนื่องจากมีสารประกอบฟ นอลิกและฟลาโวนอยดสูง (Rattana
et al., 2011; Singthong et al., 2014; Chaveerach et al.,
2016) และมีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง เนื่องจากมีสาร oxoanolobine อยูสูง (Rattana et al., 2016) จากการศึกษาทางดาน
พิษวิทยาพบวาสารสกัดดวยน้ําจากยานางทั้งตน ไมกอใหเกิดพิษ
เฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังในหนูทั้งเพศผูและเพศเมียแตอยา งใด
(Sireeratawong et al., 2008)
สําหรับประโยชนทางยาของรากยานางซึ่งมีรสจืดนั้น
ใชในการแกไข เชน ไขผิดสําแดงที่เกิดจากการกินอาหารที่เปน

พิษตอรางกาย ไขพิษ ไขเหนือ โดยจัดเปนยาชวยขับพิษไข ราก
ยานางใชเปนสวนผสมในตํารับยาเบญจโลกวิเชียร มีฤทธิ์แกไขตัว
รอนและแกปวด (อําภา และคณะ, 2554) จากการศึกษาสารสกัด
จากรากยานางพบสารอัลคาลอยด 2 ชนิด คือ tiliacorinine และ
tiliacorine ซึ่งมีฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรีย (Saiin and Markmee,
2003) แมรากยานางจะมีคุณประโยชนในทางยา แตการบริโภค
ในปริมาณสูง ติดตอกันเปนเวลานาน อาจเปนอันตรายตอรางกาย
หรือเกิดความเสียหายตออวัยวะได เชน ตัวอยางของยาพาราเซ
ตามอล (Prescott, 2000) การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดราก
ยานางในคน เพื่อประเมินความปลอดภัยในการนํา ไปใชเปนยา
รักษาโรค

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดรากยานาง
เก็บตัวอยางรากยานางที่ใชในการทดลองครั้งนี้มาจาก
เขตอํา เภอกันทรวิชัย จั งหวัดมหาสารคาม นํา มาลางทําความ
สะอาด หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ นําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 45-50 องศา
เซลเซียสแลวบดใหละเอียด นําผงสมุนไพรไปหมักดวยเอทานอล
95% โดยใชอัตราสวน 1 : 4 หมักทิ้งไวเปนเวลา 7 วัน จากนั้น
กรองเอาสวนที่เปนกากออก โดยใชผาขาวบาง แลวกรองซ้ําดวย
กระดาษกรอง whatman เบอร 1 นําสวนที่กรองไประเหยเอาตัว
ทําละลายออก โดยใชเครื่อง Rotary Evaporator แลวจึงทําให
แหงโดยใชเครื่อง Freeze dryer นําสารที่สกัดไดบรรจุในภาชนะ
ปดฝาใหสนิทแลวเก็บไวในตูเย็นที่ อุณหภูมิ 0 - 4 องศาเซลเซียส
เพื่อรอไวสําหรับใชในการทดลอง
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2. สัตวทดลอง
สั ต ว ที่ ใ ช ใ นการทดลองคื อ หนู ข าว เพศผู สายพั น ธุ
Wistar (male albino Wistar rats) น้ําหนักตัวประมาณ 150200 กรัม กอนการทดลองนําหนูมาพักเพื่อใหหนูสามารถประตัว
เขากับสภาพของหองทดลอง ซึ่งควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25+2
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 40-60% ใหไดแสงสวางวันละ
12 ชั่ ว โมง และให ห นู ไ ด รั บ อาหารและน้ํ า ดื่ ม ตลอดเวลา
โครงการวิจัยนี้ผานการรับรองจากคณะกรรรมการจริยธรรมการ
วิจั ย ในสัต วท ดลอง มหาวิ ทยาลัย มหาสารคาม ใบรับ รองการ
อนุมัติ เลขที่ 0005/2558
3. การทดสอบความเปนพิษ
3.1 การสอบความเปนพิษเฉียบพลัน
ทดสอบความเปน พิษ เฉี ย บพลั นโดยวิธี Fixed-dose
โดยแบงกลุมหนูทดลองออกเปน 2 กลุม แตละกลุมมีหนูทดลอง
6 ตัว ดังนี้ กลุมที่ 1 กลุมควบคุม กลุมที่ 2 กลุมที่ไดรับสารสกัด
ขนาด 2,000 มก./กก. ทําการปอนสารสกัดยานางทางปากโดยใช
เข็มปอน (Orogastric tube) ในปริมาตร 10 มิลลิลิตร/กก. โดย
การปอนเพียงครั้งเดียว สวนหนูกลุมควบคุมทําการปอน 0.5%
Tween 80 แทนสารสกัดในปริมาตรที่เทากันหลังจากนั้นสังเกต
อาการเปนเวลา 24 ชั่วโมง ในการดูผลความเปนพิษตอเนื่อง จะ
สังเกตอาการต ออีก 14 วัน โดยทํา การชั่งน้ําหนักตัวและจด
บันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัวของหนูทดลองในวันที่ 0, 7
และ 14 ตามลําดับ พรอมทั้งสังเกตความเปนพิษและจํานวนหนู
ตาย (พีรวิชญ และคณะ, 2552)
3.2 การทดสอบความเปนพิษกึ่งเฉียบพลัน
ทดสอบความเปนพิษกึ่งเฉียบพลันโดยวิธี Fixed-dose
โดยแบงกลุมหนูทดลองออกเปน 2 กลุม กลุมละ 6 ตัว ดังนี้ กลุม
ที่ 1 กลุมควบคุม กลุมที่ 2 กลุมที่ไดรับสารขนาด 2,000 มก./กก.
ทําการปอนสารสกัดยานางทางปากโดยใชเข็มปอน (Orogastric
tube) ในปริมาตร 10 มล./กก. โดยปอนสารสกัดทุกวัน สวนหนู
กลุมกลุมทําการปอน 0.5% Tween 80 แทนสารสกัดในปริมาตร
ที่เทากัน ระหวางการทดลองสังเกตพฤติกรรมอาการผิดกลุมของ
หนู ทุก วัน บั น ทึก น้ํ า หนัก ตัว และน้ํ าหนักอาหารที่ หนูกินทุก วัน
บันทึกคาโลหิตวิทยาและเคมีโลหิต โดยทําการเลี้ยงหนูทดลองจน
ครบกําหนด 14 วัน อดอาหารหนูเปนเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นทํา
ใหหนูตายอยางสงบดวยการใชยาสลบ (คลอโรฟอรม) เกินขนาด
เจาะเลือดจากหัวใจ และทําการปนเหวี่ยงเพื่อใหไดซีรัม นําไป
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ตรวจหาคาทางโลหิตวิทยา โดยสงตรวจวิเคราะหที่โรงพยาบาล
สัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. การศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตรของเนื้อเยื่อตับและไต
ทํา การผ า ตั ด เนื้ อ เยื่อ ตั บ และไตของหนู ทุก กลุ ม และ
นําไปแชในสารละลายฟอรมาลิน 10% ทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห
จากนั้นทําการดึงน้ําออกดวยแอลกอฮอลหลายครั้ง ถายเนื้อเยื่อ
ลงไปในไซลีน และฝงในพาราฟน จากนั้นตัดชิ้นสวนของเนื้อเยื่อ
ดวยเครื่องไมโครโทม ใหไดความหนาประมาณ 3-5 ไมโครเมตร
แลวทําการยอมดวยสีฮีมา-ทอกซิลินและอีโอซิน จากนั้นทําการ
ผนึกสไลดเนื้อเยื่อและสอ งภายใตกล อ งจุลทรรศนแบบใชแสง
เพื่อ บัน ทึก ภาพต อ ไป การศึ ก ษาทางจุ ล กายวิ ภ าคศาสตรข อง
เนื้อ เยื่อ ตั บ และไต ทํ า การศึก ษาที่ หอ งปฏิ บัติ ก ารพยาธิ วิทยา
โรงพยาบาลสัตวเพื่อการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. การวิเคราะหทางสถิติ
คาน้ําหนักตัว น้ําหนักอวัยวะสัมพัทธ และคาเคมีโลหิต
แสดงในรูป ของคา เฉลี่ย และค า เบี่ ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ ย และ
เปรียบเทียบคาความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติ student-Ttest

ผลการวิจัย
1. น้ําหนักตัว
เมื่อเปรียบเทียบเปนรายสัปดาห
วันที่ 0 พบวา หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานาง
ขนาด 2,000 มก./กก. มีน้ําหนักตัว 317.00±2.13 กรัม สวนหนู
กลุมควบคุมมีน้ําหนักตัว 303.00±8.53 กรัม เมื่อเปรียบเทียบ
ทางสถิติ พบวา หนูทั้งสองกลุมมีน้ําหนักตัวไมแตกตางกัน (ตาราง
ที่ 1)
วันที่ 7 พบวา หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางที่
ขนาด 2,000 มก./กก. มีน้ําหนักตัว 460.33±2.54 กรัม สวนหนู
กลุมควบคุมมีน้ําหนักตัว 433.00±10.58 กรัม เมื่อเปรียบเทียบ
ทางสถิติ พบวา หนูทั้งสองกลุมมีน้ําหนักตัวไมแตกตางกัน (ตาราง
ที่ 1)
วันที่ 14 พบวา หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานาง
ขนาด 2,000 มก./กก. มีน้ําหนักตัว 464.00±7.36 กรัม สวนหนู
กลุมควบคุมมีน้ําหนักตัว 447.67±10.43 กรัม เมื่อเปรียบเทียบ
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ทางสถิติ พบวา หนูทั้งสองกลุมมีน้ําหนักตัวไมแตกตางกัน (ตาราง
ที่ 1)
เมื่อเปรียบเทียบเปนรายกลุม
หนูกลุมควบคุม พบวา ในวันที่ 14 ของการทดลองหนู
กลุมควบคุมมีน้ําหนักตัวสูงสุด 447.67±10.43 กรัม รองลงมา
ไดแก วันที่ 7 มีน้ําหนักตัว 433.00±10.58 กรัม สวนสัปดาห
เริ่มตนการทดลอง มีน้ําหนักตัวต่ําสุด 303±8.53 กรัม
ตารางที่ 1

หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางที่ขนาด 2,000
มก./กก. พบวา ในวันที่ 14 ของการทดลองหนูกลุมที่ไดรับสาร
สกั ดจากรากย า นางมี น้ํ า หนั ก ตั ว สู งสุ ด 464.00±7.36 กรั ม
รองลงมาไดแก วันที่ 7 มีน้ําหนักตัว 460.33±2.54 กรัม สวน
สัปดาหเริ่มตนมีน้ําหนักตัวต่ําสุด 317.00±2.13 กรัม
เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติระหวางหนูกลุมควบคุม และ
หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดพบวา หนูทั้งสองกลุ มมีการเพิ่มขึ้นของ
น้ําหนักตัวไมแตกตางกัน (ตารางที่ 1)
น้ําหนักตัวของหนูกลุมควบคุมและหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. ครั้งเดียว

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม (กรัม)
2,000 มก./กก. (กรัม)

ตารางที่ 2

วันที่ 0
303.00±8.53
317.00±2.13

วันที่ 14
447.67±10.43
464.00±7.36

คาเคมีโลหิตของหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางเปนเวลา 14 วัน เปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุม (n=6)

คาเคมีโลหิต
Blood Urea Nitrogen (มก./ดล.)
Creatinine (มก./ดล.)
Total Protein (ก./ดล.)
Albumin (ก./ดล.)
Aspartate aminotransferase (IU/ล.)
Alanine aminotransferase (IU/ล.)
Alkaline phosphatase (IU/ล.)
*

วันที่ 7
433.00±10.58
460.33±2.54

กลุมควบคุม
21.93±0.73
0.24±0.01
6.27±0.07
3.87±0.03
179.50±20.87
31.33±0.21
113.67±5.17

กลุมที่ไดรับสารสกัด
22.03±1.00
0.37±0.00
6.15±0.24
3.32±0.08
552±13.17*
339.17±55.88*
137.83±6.83*

แสดงคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ p<0.05

ตารางที่ 3

แสดงคาน้ําหนักสัมพัทธของตับและไต ในหนูกลุมควบคุม และหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./
กก. ทุกวัน เปนเวลา 14 วัน
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
กลุมที่ไดรับสารสกัด

น้ําหนักสัมพัทธของตับ (กรัม)
14.27±0.60
17.36±1.34

2. คาเคมีโลหิต
2.1 Blood urea nitrogen หนูกลุมควบคุม มีคา
BUN เฉลี่ยคือ 21.93±0.73 มก./ดล. หนูกลุมที่ไดรับสารสกัด
จากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา BUN เฉลี่ย คือ
22.03±1.00 มก./ดล. เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาหนูทั้งสอง
กลุมมีคา BUN ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2)
2.2 Creatinine หนู กลุมควบคุม มีคา Creatinine
เฉลี่ยคือ 0.24±0.01 มก./ดล. หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากราก
ยา นางขนาด 2,000 มก./กก. มี คา Creatinine เฉลี่ย คือ

น้ําหนักสัมพัทธของไต (กรัม)
2.67±0.09
2.52±0.08

(0.37±0.00 มก./ดล.) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาหนูทั้งสอง
กลุมมีคา Creatinine ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2)
2.3 Total protein หนูกลุมควบคุม มีคา Total
protein เฉลี่ยคือ 6.27±0.07 IU/L หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจาก
รากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา Total protein เฉลี่ยคือ
6.15±0.24 IU/L เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาหนูทั้งสองกลุม
มีคา Total protein ไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2)
2.4 Albumin หนูกลุมควบคุม มีคา Albumin เฉลี่ย
คือ 3.87±0.03 IU/L หนูกลุมที่ไดรับ สารสกั ดจากรากยานาง
ขนาด 2,000 มก./กก. มีคา Albumin เฉลี่ยคือ 3.32±0.08 IU/L
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เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาหนูทั้งสองกลุมมีคา Albumin ไม
แตกตางกัน (ตารางที่ 2)
2.5 Aspartate aminotransferase (AST) หนู
กลุมควบคุม มีคา AST เฉลี่ยคือ 179.50±20.87 IU/L หนูกลุมที่
ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา AST
เฉลี่ยคือ 552.00±13.17 IU/L เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวา
หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก.
มี ค า AST สู ง กว า หนู ก ลุ ม ควบคุ ม อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) (ตารางที่ 2)
2.6 Alanine aminotransferase (ALT) หนูกลุม
กลุม มีคา ALT เฉลี่ยคือ 31.33±0.52 IU/L หนูกลุมที่ไดรับสาร
สกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา ALT เฉลี่ยคือ
339.17±55.88 IU/L เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวา หนูกลุมที่
ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา ALT สูง
กวาหนูกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตาราง
ที่ 2)
2.7 Alkaline phosphatase (ALP) หนูกลุมกลุม มี
คา ALP เฉลี่ยคือ 113.67±5.17 IU/L หนูกลุมที่ไดรับสารสกัด
จากรากย า นางขนาด 2,000 มก./กก. มีค า ALP เฉลี่ย คื อ
137.83±6.83 IU/L เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวา หนูกลุมที่
ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา ALP สูง
กวาหนูกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตาราง
ที่ 2)
3. น้ําหนักสัมพัทธของอวัยวะ
น้ําหนักของตับหนูกลุมควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับหนู
กลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. พบวา
น้ําหนักของตับในหนูที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000
มก./กก. มากกวาหนูกลุมควบคุมเล็กนอย แตน้ําหนักไต ของหนู
กลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. นอย
กวาหนูกลุมควบคุม (ตารางที่ 3) จากผลการทดลอง อาจกลาวได
สารสกัดจากรากยานางไมมีผลตอน้ําหนักสัมพัทธของตับและไต
4. ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของตับและไต
ลักษณะของเซลลเนื้อเยื่ออวัยวะตับของหนูกลุมและหนู
ที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางที่มีความแตกตางกันอยางเห็นได
ชัด โดยมีจุดสีขาวของไขมันกระจายอยูทั่วเนื้อเยื่อตับหนูที่ไดรับ

Research

สารสกัด ซึ่งอาจทําใหการทํางานของตับลดลงจากปกติ ภาวะ
ดังกลาวเรียกวา ไขมันพอกตับ (fatty liver) ซึ่งเปนอาการเริ่ม
ของโรคตับ (liver disease) (รูปที่ 1a, b) แสดงใหเห็นวา การ
ได รั บ สารสกั ด จากรากย า นางขนาดสู ง (2,000 มก./กก.)
ติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิดความเปนพิษตอตับได
ในขณะที่ ส ารสกั ด จากรากย า นางขนาดสู ง (2,000
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไมสงผลตอลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของ
ไต (รูปที่ 1c, d) จากการศึกษาพบวา ลักษณะของเสนเลือดฝอย
ในโกลเมอรูลัสและขนาดของโกลเมอรูลสั ของหนูปกติควบคุมและ
หนูปกติที่ไดรับสารสกัดไม แตกตางกัน แตอาจมี ความแตกตาง
ของช อ งวา งภายในโบว แมนแคปซู ล (Bowman’s capsule
space) เล็กนอยกลาวคือ หนู กลุม ที่ไดรับ สารสกั ดมี ชองวา ง
ภายในโบวแมนแคปซูลขนาดเล็กกวาหนูกลุมควบคุม
วิจารณผลการวิจัย
จากการทดลองพบวาการปอนสารสกัดขนาด
2,000 มก./กก. ในหนูทดลองทุกวันเปนเวลา 14 วัน พบวาสาร
สกัดไมทําใหหนูทดลองตาย แตพบอาการความเปนพิษตอตับ คา
ทางชีวเคมีของเลือดที่บงบอกการทํางานของตับ ไดแก AST, ALT
และ ALP มีคาสูงขึ้ น แสดงวาการทํ า งานของตับสู ญ เสี ย ไป
ผลเสีย ดังกลา วสามารถยืน ยันไดจ ากการศึกษาลักษณะทางจุล
กายวิภาคศาสตรของตับของหนูกลุมควบคุมและหนูกลุมที่ไดรับ
สารสกัด โดยพบวาลักษณะของเซลลตับในหนูทดลองที่ไดรับสาร
สกัด มีภาวะไขมันพอกตับ (fatty liver) ซึ่งเปนอาการเริ่มแรก
ของโรคตับ (liver disease) ผลที่ ไ ดจ ากการศึก ษาครั้ งนี้
สอดคลองกับการศึกษาของ Saiin and Markmee (2003)
พบว า รากย า นางมี ส ารพฤกษเคมี ก ลุ ม แอลคาลอยด ได แ ก
tiliacorinine และ tiliacorine ซึ่งออกฤทธิ์แกไขมาลาเรีย และ
ลดไขแกปวด (อําภา คนซื่อ และคณะ, 2552) และการไดรับยา
แกไข เชน พาราเซตามอล ในขนาดสูงติดตอกันเปนเวลานาน
กอ ให เ กิ ดความเป นพิษ ตอ ตั บ (ทั ศ นี ย ปญ จานนท และคณะ,
2556) โดยสง ผลเสีย ต อ คา ทางชี วเคมี ข องเลือ ดที่ บ ง บอกการ
ทํางานของตับ และมีการทําลายเนื้อเยื่อและเซลลตับ (Mossa et
al., 2012) อยางไรก็ตาม การศึกษาของ Sireeratawong et al.
(2008) พบวาสารสกัดดวยน้ําจากยานางทั้งตน ไมกอใหเกิดพิษ
เฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังทัง้ ในหนูขาวเพศผูและเพศเมียแตอยางใด
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ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของตับ (a, b) และไต (c, d) ในหนูกลุมควบคุม (a, c) และหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจาก
รากยานางขนาด 2,000 มก./กก. (b, d) เปนเวลา 14 วัน (กําลังขยาย 10X)

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองพบวา การป อ นสารสกั ด รากยา นาง
เพียงครั้งเดียวในขนาด 2,000 มก./กก. แกหนูทดลอง พบวาสาร
สกั ด ไม ทํ า ใหห นู ท ดลองตาย และไมพ บอาการความเป น พิ ษ
หลังจากใหสารสกัดภายใน 24 ชั่วโมง และเมื่อสังเกตอาการตอ
เปนเวลา 14 วัน พบวาสารสกัดไมทําใหห นูทดลองตาย หนู
ทดลองมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นไมแตกตางกัน แตการปอนสารสกัด
ขนาด 2000 มก./กก. ในหนูทดลองทุกวันเปนเวลา 14 วัน พบวา
สารสกัดไมทําใหหนูทดลองตาย แตพบอาการความเปนพิษตอตับ
จากการเปรีย บเทีย บค าเคมีโลหิตของหนูกลุมควบคุม และหนู
กลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางที่ขนาด 2,000 มก./กก. ทุก
วัน เปนเวลา 14 วัน พบวา คาทางชีวเคมีของเลือดที่บงบอกการ
ทํางานของไต ไดแก BUN ครีเอตินิน โปรตีนรวม และอัลบูมิน
ของหนู ท ดลองทั้ งสองกลุ ม ไม มี ค วามแตกตา งกั น แตคา ทาง
ชีวเคมีของเลื อดที่บงบอกการทํางานของตับ ไดแก AST ALT
และ ALP ในหนูกลุ มที่ได รับสารสกัดจากรากยานางที่ข นาด

2,000 มก./กก. มีคาสูงกวาในหนู กลุม ควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แสดงวาการไดรับสารสกัดจากรากยานาง สงผลเสียตอ
กิจกรรมการทํางานของเอนไซมและลั กษณะทางจุ ลกายวิภาค
ศาสตรในตับ จึงอาจกล าวไดวา การได รับ สารสกั ดจากรากยา
นางในขนาดสูงติดตอกันเปนระยะเวลานาน กอใหเกิดความเปน
พิษตอตับได
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