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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเปนพิษเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดรากยานาง ท่ีสกัดดวยเอทานอล 

95% ในหนูขาวสายพันธุ Wistar เพศผู สําหรับการศึกษาความเปนพิษเฉียบพลัน ทําการปอนสารสกัดทางปากครั้งเดียวในขนาด 2,000 

มก./กก. จากน้ันสังเกตอาการความเปนพิษ ช่ังน้ําหนักตัว และนับจํานวนหนูตายภายใน 24 ชั่วโมง และสังเกตอาการตอเน่ืองอีก 14 

วัน สําหรับการศึกษาความเปนพิษก่ึงเฉียบพลัน ทําการปอนสารสกัดทางปากในขนาด มก./กก. ทุกวันเปนเวลา 14 วัน เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลอง ทําการเจาะเลือดจากหัวใจ เพื่อตรวจวัดคาทางชีวเคมีของเลือดท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของตับ ไดแก เอนไซม aspartate 

aminotransferase (AST) alanine aminotransferase (ALT) และ alkaline phosphatase (ALP) และของไต ไดแก blood urea 

nitrogen (BUN) ครีเอตินิน โปรตีนรวม และอัลบูมิน รวมทั้งเก็บตัวอยางเนื้อเยื่อตับและไต เพ่ือศึกษาลักษณะทางพยาธิวิทยาโดยการ

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 จากการสังเกตลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรพบวาหนูท่ีไดรับสารสกัดรากยานาง 2,000 มก./กก. มีภาวะ

ไขมันพอกตับ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา สารสกัดรากยานางสามารถนํามาใชเปนยาสมุนไพรไดในขนาดที่นอยกวา 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 
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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 

ผลยอยรูปวงร ี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 (เสริมสิร ิและคณะ, 2543) 

 ใบยานางถูกนํามาใชเปนสวนประกอบของอาหาร เชน 

แกงหนอไมใบยานาง เนื่องจากมีสรรพคุณในการลดความเปนพิษ

ของหนอไม ปจจุบันยานางไดรับความนิยมสูงในการนํามาใชเพื่อ

สุขภาพ เชน การดื่มน้ําคั้นใบยานาง จากการศึกษาทางเภสัช

วิทยาพบวา สวนเหนือดินของยานาง ไดแก ใบ และลําตนชวย

รักษาความผิดกลุมทางสมองท่ีเกิดจากการไดรับแอลกอฮอล 

(Phunchago et al., 2015) ใบยานางมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง

เนื่องจากมีสารประกอบฟนอลิกและฟลาโวนอยดสูง (Rattana 

et al., 2011; Singthong et al., 2014; Chaveerach et al., 

2016) และมีฤทธิ์ตานเซลลมะเร็ง เนื่องจากมีสาร oxoano-

lobine อยูสูง (Rattana et al., 2016) จากการศึกษาทางดาน

พิษวิทยาพบวาสารสกัดดวยน้ําจากยานางท้ังตน ไมกอใหเกิดพิษ

เฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังในหนูทั้งเพศผูและเพศเมียแตอยางใด 

(Sireeratawong et al., 2008) 

สําหรับประโยชนทางยาของรากยานางซึ่งมีรสจืดน้ัน 

ใชในการแกไข เชน ไขผิดสําแดงที่เกิดจากการกินอาหารที่เปน

พิษตอรางกาย ไขพิษ ไขเหนือ โดยจัดเปนยาชวยขับพิษไข ราก

ยานางใชเปนสวนผสมในตํารับยาเบญจโลกวิเชียร มีฤทธิ์แกไขตัว

รอนและแกปวด (อําภา และคณะ, 2554) จากการศึกษาสารสกัด

จากรากยานางพบสารอัลคาลอยด 2 ชนิด คือ tiliacorinine และ 

tiliacorine ซึ่งมีฤทธิ์ตานเช้ือมาลาเรีย (Saiin and Markmee, 

2003) แมรากยานางจะมีคุณประโยชนในทางยา แตการบริโภค

ในปริมาณสูง ติดตอกันเปนเวลานาน อาจเปนอันตรายตอรางกาย 

หรือเกิดความเสียหายตออวัยวะได เชน ตัวอยางของยาพาราเซ

ตามอล (Prescott, 2000) การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันและก่ึงเฉียบพลันของสารสกัดราก

ยานางในคน เพื่อประเมินความปลอดภัยในการนําไปใชเปนยา

รักษาโรค 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การเตรียมสารสกัดรากยานาง 

เก็บตัวอยางรากยานางที่ใชในการทดลองครั้งนี้มาจาก

เขตอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นํามาลางทําความ

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 นําสารท่ีสกัดไดบรรจุในภาชนะ

ปดฝาใหสนิทแลวเก็บไวในตูเย็นที่ อุณหภูมิ 0 - 4 องศาเซลเซียส 

เพ่ือรอไวสําหรับใชในการทดลอง 
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2. สัตวทดลอง 

สัตวที่ใชในการทดลองคือ หนูขาว เพศผู สายพันธุ 

Wistar (male albino Wistar rats) น้ําหนักตัวประมาณ 150-

200 กรัม กอนการทดลองนําหนูมาพักเพื่อใหหนูสามารถประตัว

เขากับสภาพของหองทดลอง ซึ่งควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25+2 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 40-60% ใหไดแสงสวางวันละ 

12 ช่ัวโมง และใหหนู ไดรับอาหารและน้ํ าดื่มตลอดเวลา 

โครงการวิจัยนี้ผานการรับรองจากคณะกรรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในสัตวทดลอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใบรับรองการ

อนุมัติ เลขที่ 0005/2558 

3. การทดสอบความเปนพิษ 

3.1 การสอบความเปนพิษเฉียบพลัน 

ทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันโดยวิธี Fixed-dose 

โดยแบงกลุมหนูทดลองออกเปน 2 กลุม แตละกลุมมีหนูทดลอง 

6 ตัว ดังนี้ กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม กลุมที่ 2 กลุมท่ีไดรับสารสกัด

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

สังเกตอาการตออีก 14 วัน โดยทําการช่ังน้ําหนักตัวและจด

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

หนูทุกวัน บันทึกน้ําหนักตัวและน้ําหนักอาหารท่ีหนูกินทุกวัน 

บันทึกคาโลหิตวิทยาและเคมีโลหิต โดยทําการเลี้ยงหนูทดลองจน

ครบกําหนด 14 วัน อดอาหารหนูเปนเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นทํา

ใหหนูตายอยางสงบดวยการใชยาสลบ (คลอโรฟอรม) เกินขนาด 

เจาะเลือดจากหัวใจ และทําการปนเหวี่ยงเพื่อใหไดซีรัม นําไป

ตรวจหาคาทางโลหิตวิทยา โดยสงตรวจวิเคราะหที่โรงพยาบาล

สัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4. การศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตรของเนื้อเย่ือตบัและไต  

ทําการผาตัดเน้ือเยื่อตับและไตของหนูทุกกลุมและ

นําไปแชในสารละลายฟอรมาลิน 10% ทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห 

จากนั้นทําการดึงน้ําออกดวยแอลกอฮอลหลายครั้ง ถายเน้ือเยื่อ

ลงไปในไซลีน และฝงในพาราฟน จากนั้นตัดชิ้นสวนของเนื้อเยื่อ

ดวยเครื่องไมโครโทม ใหไดความหนาประมาณ 3-5 ไมโครเมตร 

แลวทําการยอมดวยสีฮีมา-ทอกซิลินและอีโอซิน จากนั้นทําการ

ผนึกสไลดเนื้อเยื่อและสองภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสง 

เพื่อบันทึกภาพตอไป การศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตรของ

เนื้อเยื่อตับและไต ทําการศึกษาท่ีหองปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

โรงพยาบาลสัตวเพ่ือการเรียนการสอน คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. การวิเคราะหทางสถิต ิ 

คาน้ําหนักตัว น้ําหนักอวัยวะสัมพัทธ และคาเคมีโลหิต 

แสดงในรูปของคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย และ

เปรียบเทียบคาความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติ student-T-

test 
 

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  

หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางที่ขนาด 2,000 

มก./กก. พบวา ในวันที่ 14 ของการทดลองหนูกลุมท่ีไดรับสาร

สกัดจากรากยานางมีน้ําหนักตัวสูงสุด 464.00±7.36 กรัม 

รองลงมาไดแก วันที่ 7 มีน้ําหนักตัว 460.33±2.54 กรัม สวน

สัปดาหเริ่มตนมีนํ้าหนักตัวต่ําสุด 317.00±2.13 กรัม  

 เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติระหวางหนูกลุมควบคุม และ

หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดพบวา หนูทั้งสองกลุมมีการเพ่ิมขึ้นของ

น้ําหนักตัวไมแตกตางกัน (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 นํ้าหนักตัวของหนูกลุมควบคุมและหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. ครั้งเดียว 

กลุมทดลอง วันที่ 0 วันที ่7 วันที่ 14 

กลุมควบคุม (กรัม) 303.00±8.53 433.00±10.58 447.67±10.43 

2,000 มก./กก. (กรัม) 317.00±2.13 460.33±2.54 464.00±7.36 

 

ตารางที่ 2 คาเคมีโลหิตของหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางเปนเวลา 14 วัน เปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุม (n=6)  

คาเคมีโลหิต กลุมควบคุม กลุมที่ไดรับสารสกัด 

Blood Urea Nitrogen (มก./ดล.) 21.93±0.73 22.03±1.00 

Creatinine (มก./ดล.) 0.24±0.01 0.37±0.00 

Total Protein (ก./ดล.) 6.27±0.07 6.15±0.24 

Albumin (ก./ดล.) 3.87±0.03 3.32±0.08 

Aspartate aminotransferase (IU/ล.) 179.50±20.87 552±13.17* 

Alanine aminotransferase (IU/ล.)  31.33±0.21 339.17±55.88* 

Alkaline phosphatase (IU/ล.) 113.67±5.17 137.83±6.83* 
* แสดงคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ p<0.05 
 

ตารางที่ 3 แสดงคาน้ําหนักสัมพัทธของตับและไต ในหนูกลุมควบคุม และหนกูลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./

กก. ทุกวัน เปนเวลา 14 วัน 

 

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 เฉลี่ยคือ 

22.03±1.00 มก./ดล. เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาหนูทั้งสอง

กลุมมีคา BUN ไมแตกตางกัน (ตารางที ่2) 

2.2 Creatinine หนูกลุมควบคุม มีคา Creatinine 

เฉลี่ยคือ 0.24±0.01 มก./ดล. หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากราก

ยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา Creatinine เฉลี่ยคือ 

(0.37±0.00 มก./ดล.) เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาหนูทั้งสอง

กลุมมีคา Creatinine ไมแตกตางกัน (ตารางที ่2) 

2.3 Total protein หนูกลุมควบคุม มีคา Total 

protein เฉลี่ยคือ 6.27±0.07 IU/L หนูกลุมท่ีไดรับสารสกัดจาก

รากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา Total protein เฉลี่ยคือ 

6.15±0.24 IU/L เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาหนูทั้งสองกลุม

มีคา Total protein ไมแตกตางกัน (ตารางที ่2) 

2.4 Albumin หนูกลุมควบคุม มีคา Albumin เฉลี่ย

คือ 3.87±0.03 IU/L หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานาง

ขนาด 2,000 มก./กก. มีคา Albumin เฉลี่ยคือ 3.32±0.08 IU/L 

กลุมทดลอง น้ําหนักสัมพัทธของตบั (กรัม) น้ําหนักสัมพัทธของไต (กรัม) 

กลุมควบคุม 14.27±0.60 2.67±0.09 

กลุมที่ไดรับสารสกัด 17.36±1.34 2.52±0.08 
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เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวาหนูทั้งสองกลุมมีคา Albumin ไม

แตกตางกัน (ตารางที ่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.  

มีคา AST สูงกวาหนูกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) (ตารางที ่2) 

2.6 Alanine aminotransferase (ALT) หนูกลุม

กลุม มีคา ALT เฉลี่ยคือ 31.33±0.52 IU/L หนูกลุมท่ีไดรับสาร

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

ที ่2) 

2.7 Alkaline phosphatase (ALP) หนูกลุมกลุม มี

คา ALP เฉลี่ยคือ 113.67±5.17 IU/L หนูกลุมที่ไดรับสารสกัด

จากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา ALP เฉลี่ยคือ 

137.83±6.83 IU/L เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบวา หนูกลุมท่ี

ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาด 2,000 มก./กก. มีคา ALP สูง

กวาหนูกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตาราง

ที ่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 

ลักษณะของเซลลเนื้อเยื่ออวัยวะตบัของหนกูลุมและหนู

ที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางท่ีมีความแตกตางกันอยางเห็นได

ชัด โดยมีจุดสีขาวของไขมันกระจายอยูทั่วเนื้อเยื่อตับหนูที่ไดรับ

สารสกัด ซึ่งอาจทําใหการทํางานของตับลดลงจากปกติ ภาวะ

ดังกลาวเรียกวา ไขมันพอกตับ (fatty liver) ซึ่งเปนอาการเริ่ม

ของโรคตับ (liver disease) (รูปท่ี 1a, b) แสดงใหเห็นวา การ

ไดรับสารสกัดจากรากยานางขนาดสูง (2,000 มก./กก. ) 

ติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิดความเปนพิษตอตับได 

ในขณะที่สารสกัดจากรากยานางขนาดสูง (2,000 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไมสงผลตอลักษณะทางกายวิภาคศาสตรของ

ไต (รูปที่ 1c, d) จากการศึกษาพบวา ลักษณะของเสนเลือดฝอย

ในโกลเมอรูลัสและขนาดของโกลเมอรูลสัของหนูปกติควบคุมและ

หนูปกติที่ไดรับสารสกัดไมแตกตางกัน แตอาจมีความแตกตาง

ของชองวางภายในโบวแมนแคปซูล (Bowman’s capsule 

space) เล็กนอยกลาวคือ หนูกลุมที่ไดรับสารสกัดมีชองวาง

ภายในโบวแมนแคปซูลขนาดเล็กกวาหนูกลุมควบคุม 

วิจารณผลการวิจัย  

 จากการทดลองพบวาการปอนสารสกัดขนาด 

2,000 มก./กก. ในหนูทดลองทุกวันเปนเวลา 14 วัน พบวาสาร

สกัดไมทําใหหนูทดลองตาย แตพบอาการความเปนพิษตอตับ คา

ทางชีวเคมีของเลือดที่บงบอกการทํางานของตับ ไดแก AST, ALT 

และ ALP มีคาสูงข้ึน แสดงวาการทํางานของตับสูญเสียไป 

ผลเสียดังกลาวสามารถยืนยันไดจากการศึกษาลักษณะทางจุล

กายวิภาคศาสตรของตับของหนูกลุมควบคุมและหนูกลุมที่ไดรับ

สารสกัด โดยพบวาลักษณะของเซลลตับในหนูทดลองท่ีไดรับสาร

สกัด มีภาวะไขมันพอกตับ (fatty liver) ซึ่งเปนอาการเริ่มแรก

ของโรคตับ (liver disease) ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้

สอดคลองกับการศึกษาของ Saiin and Markmee (2003) 

พบวารากยานางมีสารพฤกษเคมีกลุมแอลคาลอยด ไดแก 

tiliacorinine และ tiliacorine ซึ่งออกฤทธิ์แกไขมาลาเรีย และ

ลดไขแกปวด (อําภา คนซื่อ และคณะ, 2552) และการไดรับยา

แกไข เชน พาราเซตามอล ในขนาดสูงติดตอกันเปนเวลานาน 

กอใหเกิดความเปนพิษตอตับ (ทัศนีย ปญจานนท และคณะ, 

2556) โดยสงผลเสียตอคาทางชีวเคมีของเลือดที่บงบอกการ

ทํางานของตับ และมีการทําลายเน้ือเยื่อและเซลลตับ (Mossa et 

al., 2012) อยางไรก็ตาม การศึกษาของ Sireeratawong et al. 

(2008) พบวาสารสกัดดวยน้ําจากยานางทั้งตน ไมกอใหเกิดพิษ

เฉียบพลันและก่ึงเรื้อรังท้ังในหนูขาวเพศผูและเพศเมียแตอยางใด 
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รูปที่ 1 ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรของตับ (a, b) และไต (c, d) ในหนูกลุมควบคุม (a, c) และหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจาก

รากยานางขนาด 2,000 มก./กก. (b, d) เปนเวลา 14 วัน (กําลังขยาย 10X) 
 

สรุปผลการวิจัย 

  จากการทดลองพบวาการปอนสารสกัดรากยานาง

เพียงครั้งเดียวในขนาด 2,000 มก./กก. แกหนูทดลอง พบวาสาร

สกัดไมทําใหหนูทดลองตาย และไมพบอาการความเปนพิษ

หลังจากใหสารสกัดภายใน 24 ชั่วโมง และเมื่อสังเกตอาการตอ

เปนเวลา 14 วัน พบวาสารสกัดไมทําใหหนูทดลองตาย หนู

ทดลองมีน้ําหนักตัวเพิ่มข้ึนไมแตกตางกัน แตการปอนสารสกัด

ขนาด 2000 มก./กก. ในหนูทดลองทุกวันเปนเวลา 14 วัน พบวา

สารสกัดไมทําใหหนูทดลองตาย แตพบอาการความเปนพิษตอตับ 

จากการเปรียบเทียบคาเคมีโลหิตของหนูกลุมควบคุม และหนู

กลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางที่ขนาด 2,000 มก./กก. ทุก

วัน เปนเวลา 14 วัน พบวา คาทางชีวเคมีของเลือดท่ีบงบอกการ

ทํางานของไต ไดแก BUN ครีเอตินิน โปรตีนรวม และอัลบูมิน 

ของหนูทดลองท้ังสองกลุม ไมมีความแตกตางกัน แตคาทาง

ชีวเคมีของเลือดที่บงบอกการทํางานของตับ ไดแก AST ALT 

และ ALP ในหนูกลุมที่ไดรับสารสกัดจากรากยานางที่ขนาด 

2,000 มก./กก. มีคาสูงกวาในหนูกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ แสดงวาการไดรับสารสกัดจากรากยานาง สงผลเสียตอ

กิจกรรมการทํางานของเอนไซมและลักษณะทางจุลกายวิภาค

ศาสตรในตับ จึงอาจกลาวไดวาการไดรับสารสกัดจากรากยา

นางในขนาดสูงติดตอกันเปนระยะเวลานาน กอใหเกิดความเปน

พิษตอตับได 
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