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พิษกึ่งเฉียบพลัน พิษเฉียบพลันและองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบจากใบสดแป!ะตําป$ง
ศศมล ผาสุข1 ประเสริฐ มีรัตน2
บทคัดย+อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาความเป0นพิษแบบกึ่งเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวของหนูขาว
หลังจากให5สารสกัด 2. ศึกษาความเป0นพิษแบบเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวของหนูถีบจักรหลังจากให5สารสกัด 3.
ศึกษาองคประกอบทางเคมีของสารสกัด โดยนําใบสดแป9ะตําป:ง มาสกัดโดยการแช2ยุ2ยด5วยเอทานอล นํา สาร
สกัดหยาบที่ได5ไปศึกษาความเป0นพิษแบบกึ่งเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนําให5เป0นเบาหวาน และ
พิษเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวหนูถีบจักร แยกและวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารสกัดที่แยกได5ด5วยเทคนิค
แก;สโครมาโทกราฟ= แมสสเปกโทรเมทรี (GC-MS)
ผลการวิจัยพบว2า
1. ไม2 พ บความเป0 น พิ ษ กึ่ ง เฉี ย บพลั น ต2 อ น้ํ า หนั ก ตั ว ของหนู ข าวหลั ง จากให5 ส ารสกั ด หยาบใบสด
แป9ะตําป:ง โดยไม2พบความแตกต2างของค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวของหนูขาวกลุ2มที่ให5สารสกัด 2.9 ไมโครกรัม/กรัม
น้ําหนักตัว เมื่อเทียบกับกลุ2มควบคุมปกติและกลุ2มควบคุมเปรียบเทียบ แต2พบว2าน้ําหนักตัวของหนูขาวกลุ2ม
ควบคุมเบาหวาน กลุ2มที่ให5สารสกัด 5.79 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักตัว และกลุ2มที่ให5สารสกัด 11.43 ไมโครกรัม/
กรัมน้ําหนักตัว มีค2าลดลงอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (249.6±14.5* 270.2±61.9* และ 289.0±43.9*
ตามลําดับ)
2. ไม2พบความเป0นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง โดยมีคา2 LD50 เท2ากับ 8 กรัม/
กิโลกรัม คิดเป0น 2,800 เท2าของขนาดที่คนได5รับปกติ (200 มิลลิกรัม/น้ําหนัก 70 กิโลกรัม)
3. สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งมีปริมาณแทนนินทั้งหมด เท2ากับ 2.17 mg of tannic acid/g
extract และมีปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดเท2ากับ 49.84 mg of rutin/g extract องคประกอบทางเคมีของ
สารที่วิเคราะหด5วยเทคนิคแก;สโครมาโทกราฟ= แมสสเปกโทรเมทรี พบสาร (+)-Aromadendrene ; 4, 7, 10Cycloundecatriene, 1, 1, 4, 8-tetramethyl-, cis, cis, cis- ; delta-Cadinene ; 2-Pentadecanone, 6,
10, 14-trimethyl ; Hexadecanoic acid, ethyl ester ; Neophytadiene ; Octadecanoic acid และ 1,
19-Eicosadiene
คําสําคัญ : สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง ความเป0นพิษกึ่งเฉียบพลัน ความเป0นพิษเฉียบพลัน

ป=ที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)

ศศมล ผาสุข และ ประเสริฐ มีรัตน| 20

SUBACUTE TOXICITY, ACUTE TOXICITY AND CHEMICAL COMPOSITION OF Gynura
divaricata DC. FRESH LEAVES CRUDE EXTRACT.
Sasamol Phasuk1 Prasert Meeratana2
Abstract
The work aimed to 1) study subacute toxicity against weight of Spraque-Dawley’s rats
after received crude extract. 2) acute toxicity was studied against weight of mices after received
crude extract and 3) determined chemical composition of Gynura divaricata DC. leaves crude
extract. Fresh leaves of Gynura divaricata DC were macerated and extracted with ethanol.
The crude extract was studied subacute toxicity in streptozotocin induced diabetese SpraqueDawley’s rats and acute toxicity in mices. Chemical composition of Gynura divaricata DC. fresh
leaves crude extract was separated and analyzed by GC-MS.
The results showed as follow:
1. There is no subacute toxicity against weight of rats after feed fresh leaves crude extract. There
is no difference in average weight of the rats that feed crude extract 2.9 µg/g b.w as compared
with normal control and compared control groups. It was found that the weight of rats in
diabetes control and the experimental groups that feed 5.79 and 11.43 µg/g b.w. significantly
decreased (p<0.05) (249.6±14.5*, 270.2±61.9* and 289.0±43.9* respectively).
2. There is no acute toxicity found [n Gynura divaricata DC. fresh leaves crude extract.The LD50
of Gynura divaricata DC. crude extract is more than 8 gm/kg which is 2,800 times of the 200
mg/70 kg. b.w.
3. The Gynura divaricata DC. fresh leaves crude extract also had total tannin content as 2.17
mg of tannic acid/ g extract and total flavonoid content as 49.84 mg rutin/ g extract. Chemical
composition of the extract were analyzed by GC-MS were : (+)-Aromadendrene ; 4, 7, 10Cycloundecatriene, 1, 1, 4, 8-tetramethyl-, cis, cis, cis- ; delta-Cadinene ; 2-Pentadecanone, 6,
10, 14-trimethyl ; Hexadecanoic acid, ethyl ester ; Neophytadiene ; Octadecanoic acid and 1,
19-Eicosadiene.
Keywords: Gynura divaricata DC.fresh leaves crude extract., Subacute toxicity, Acute toxicity
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บทนํา
ป„จจุบันมีการนําพืชสมุนไพรของไทยมาใช5เป0นยาช2วยลดระดับน้ําตาลในเลือด ในคนที่เป0นโรคเบาหวาน
กันมาก เช2น มะระ บอระเพ็ด ตําลึง กระเจี๊ยบ แก2นตะวัน เห็ดหลินจือ เป0นต5น สมุนไพรได5เข5ามามีบทบาทใน
การรักษาและควบคุมความรุนแรงของโรคที่มีผลต2อสุขภาพชีวิตของคนไทยได5หลายๆ โรค เบาหวานก็เป0นอีกโรค
หนึ่ ง ที่ ส ามารถใช5 ส มุ น ไพรในการควบคุ มความรุน แรงของโรคได5 (สมุน ไพรบํ า บัด และรัก ษาโรคเบาหวาน,
http://www.alternativecomplete.com/alternative1.php) จากการศึกษาค5นคว5าและสอบถามจากผู5ปˆวย
โรคเบาหวาน พบว2ามีการนําใบสดแป9ะตําป:งมารับประทาน และพบว2าสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดได5 จาก
การศึกษาวิจัยพบว2าหนูขาวที่ได5รับสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง 2.9 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักตัว มีระดับน้ําตาล
ในเลือดลดลงจนอยู2ในระดับที่ไม2แตกต2างจากกลุ2มควบคุมภายหลังได5รับสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งในสัปดาห
ที่ 1 และ 3 (118.0±75.1 และ 155.9±81.8 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ตามลําดับ) ส2วนสัปดาหที่ 2 และ 4 ระดับ
น้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นและแตกต2างจากกลุ2มควบคุมทั้งสองอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะเดียวกัน
กลุ2มที่ได5รับสารสกัดขนาด 5.79 และ 11.43 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักตัว มีระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย2าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ2มควบคุม ตลอดระยะเวลาการศึกษา (ศศมล ผาสุขและประเสริฐ
มีรัตน, 2555) นอกจากนี้ความเป0นพิษกึ่งเฉียบพลันและความเป0นพิษเฉียบพลันของสารสกัดก็เป0นสิ่งที่จะต5อง
ศึกษาวิจัย ซึ่งมีการศึกษาความเป0นพิษกึ่งเฉียบพลันของสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งจากการตรวจค2า ทาง
ชีวเคมีในเลือดของหนูขาวที่ได5รับสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งพบว2าสารสกัดไม2มีความเป0นพิษต2อระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบทางเดินป„สสาวะ ระบบน้ําดี อย2างไรก็ตาม ค2าชีวเคมีของเลือดที่บ2งชี้การทํางานของตับมีระดับสูง
ขึ้ น อย2 า งมี นั ย สํ า คั ญ ในกลุ2 ม ควบคุ ม เบาหวานและกลุ2 ม ทดลองที่ สั ม พั น ธกั บ ภาวะเบาหวานที่ เ กิ ด ขึ้ น โดย
กลุ2 ม ทดลองมี ค2 า ชี ว เคมีข องเลือ ด คื อ ALP, AST, ALT และ direct bilirubin เพิ่ ม ขึ้ น มากกว2 า กลุ2 ม ควบคุม
เบาหวาน นอกจากนี้ กลุ2มที่ไ ด5รับสารสกัด 2.9 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักตัว มีความเป0นพิษต่ํากว2ากลุ2มอื่นๆ
(ศศมล ผาสุขและประเสริฐ มีรัตน, 2555) แต2สิ่งบ2งชี้ความเป0นพิษกึ่งเฉียบพลันและความเป0นพิษเฉียบพลัน
นอกจากจะศึ ก ษาจากค2 า ชี ว เคมี ใ นเลื อ ดของหนู แ ล5 ว สิ่ ง ที่ บ2 ง บอกได5 อี ก อย2 า งหนึ่ ง คื อ น้ํ า หนั ก ตั ว ของหนู
ผู5วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเป0นพิษแบบกึ่งเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนําให5เป0นเบาหวาน
และความเป0นพิษแบบเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวของหนูถีบจักร หลังจากให5สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งกับหนู
ขาวและหนูถีบจักรเป0นเวลา 4 สัปดาห นอกจากนี้องคประกอบทางเคมีของสารสกัดก็เป0นสิ่งสําคัญที่จะต5อง
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อจะได5ทราบว2าในสารสกัดมีสารใดเป0นองคประกอบอยู2 เพราะจะเป0นประโยชนในการอธิบาย
กลไกการเกิดปฏิกิริยา ฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป0นพิษของสาร ซึ่งจากการนําสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งมา
แยกด5วยเทคนิคโครมาโทกราฟ=และนําสารที่แยกให5เป0นสารบริสุทธิ์ ไปวิเคราะหโครงสร5างทางเคมีด5วยเทคนิคสเปกโทรส
โกป=พบว2ามีโครงสร5างเป0นสาร triterpenoidal saponin ชื่อ bellericagenin B 3-O-[β-D-glucopyranosyl(1---2)-α-D-glucopyranoside (ศศมล ผาสุขและประเสริฐ มีรัตน, 2555) แต2ยังมีสารที่แยกได5ที่มีปริมาณน5อย
มาก (น5อยกว2า 3 มิลลิกรัม) ที่ยังไม2ได5วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ผู5วิจัยจึงสนใจที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ
ทางเคมี ด5วยเทคนิคแก;สโครมาโทกราฟ= แมสสเปกโทรเมทรี เนื่องจากเทคนิคนี้สามารถวิเคราะหสารในปริมาณน5อย
มากได5อย2างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยจะเป0นข5อมูลและประโยชนในทางเภสัชวิทยา ในการที่จะนําสารสกัดหยาบ
ใบสดแป9ะตําป:งไปพัฒนาเป0นยาลดระดับน้ําตาลในเลือดของผู5ปˆวยโรคเบาหวานต2อไป ซึ่งจะช2วยลดค2าใช5จ2ายใน
การนําเข5ายาจากต2างประเทศ ช2วยส2งเสริมเศรษฐกิจของชาติและทําให5ยามีราคาถูกลง ประเทศสามารถพึ่งพา
ตนเองด5านสาธารณสุขได5
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วัตถุประสงค
1.ศึกษาความเป0นพิษแบบกึ่งเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวของหนูขาวหลังจากให5สารสกัดหยาบจากใบสด
แป9ะตําป:ง
2.ศึกษาความเป0นพิษแบบเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวของหนูถีบจักรหลังจากให5สารสกัดหยาบจากใบสด
แป9ะตําป:ง
3.วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบจากใบสดแป9ะตําป:งที่แยกได5ด5วยเทคนิค
แก;ส
โครมาโทกราฟ= แมสสเปกโทรสโกป=
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การสกัดสารจากใบสดแป9ะตําป:งด5วยวิธีการแช2ยุ2ย
ชั่งใบสดแป9ะตําป:งหนัก 5 กิโลกรัม ใส2ในโหลแก5ว เติมเอทานอล 10 ลิตร ป•ดฝาภาชนะให5สนิทแช2
ทิ้งไว5 7 วัน กรองแยกกากออกและแช2กากซ้ําในเอทานอลอีกครั้ง ทิ้งไว5 5 วัน กรองแยกกากออก รวมสารสกัดที่
ได5 นําสารสกัดเอทานอล มาระเหยตัวทําละลายออกด5วยเครื่องระเหยสุญญากาศและเครือ่ งทําแห5งแบบเยือกแข็ง
ชั่งสารสกัดหยาบที่ได5
2. การตรวจองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง
2.1 การหาปริมาณแทนนินทั้งหมด (Total tannin)
2.1.1 การเตรียมสารละลายตัวอย2าง
ชั่งสารสกัดหยาบ 10 มิลลิกรัม ละลายด5วย 99.9 % เอทานอล ปรับปริมาตร 5
มิลลิลิตร
2.1.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
ชั่งสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก (Tannic acid) 10 มิลลิกรัม ละลายด5วย 99.9
% เอทานอล ปรับปริมาตร 5 มิลลิลิตร นํามาเจือจางด5วย 99.9 % เอทานอล ให5ได5ความเข5มข5นต2างๆ (1.0
0.8 0.4 0.2 0.1 และ 0.05 มิลลิกรัมต2อมิลลิลิตร)
2.1.3 การเตรียมสารไร5ตัวอย2าง (Blank)
ป•เปตน้ํากลั่น 8,500 ไมโครลิตร ใส2ในหลอดทดลอง เติม Folin- Ciocalteu
reagent 500 ไมโครลิตร เขย2า 1 นาที เติม 20 % Na2CO3 1,000 ไมโครลิตร เขย2าให5เข5ากัน ตั้งทิ้งไว5ที่
อุณหภูมหิ 5องในที่มืดเป0นเวลา 1 ชั่วโมง วัดค2าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร
2.1.4 การหาปริมาณแทนนินทั้งหมด
ป•เปตน้ํากลั่น 8,400 ไมโครลิตร ใส2ในหลอดทดลองป•เปตสารตัวอย2าง 100
ไมโครลิตร เขย2าให5เข5ากันเติม Folin- Ciocalteu reagent 500 ไมโครลิตร เขย2า 1 นาที เติม 20 %
Na2CO3 1,000 ไมโครลิตร เขย2าให5เข5ากัน ตั้งทิ้งไว5ที่อุณหภูมหิ 5องในที่มืดเป0นเวลา 1 ชั่วโมง วัดค2าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร
2.2 การหาปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด (Total flavonoid)
2.2.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน

23 | วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชั่งสารละลายมาตรฐานรูทิน (Rutin) 10 มิลลิกรัม ละลายด5วย 80 % เอทานอล
ปรับปริมาตร 5 มิลลิลติ ร นํามาเจือจางด5วย 80 % เอทานอล ให5ได5ความเข5มข5นต2างๆ (1.0 0.8 0.4 0.2 0.1
และ 0.05 มิลลิกรัมต2อมิลลิลิตร)
2.2.2 การเตรียมสารไร5ตัวอย2าง
ป•เปตน้ํากลั่น 5 มิลลิลิตร ใส2ขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลติ ร ที่เวลา 0 นาที เติม
0.3 มิลลิลิตร ของ 5% NaNO2 ที่เวลา 5 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตร ของ 10% AlCl3 ที่เวลา 6 นาที เติม 2 มิลลิลิตร
ของ 1 M NaOH ปรับปริมาตรด5วยน้ํากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร เขย2าให5เข5ากัน นําไปวัดค2าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 510 นาโนเมตร
2.2.3 การหาปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมด
ป•เปตสารตัวอย2าง/สารละลายมาตรฐาน 1 มิลลิลิตร ใส2ขวดวัดปริมาตรขนาด 10
มิลลิลิตร เติมน้ํากลั่น 4 มิลลิลิตร (ทํา 3 ซ้ํา) ที่เวลา 0 นาที เติม 0.3 มิลลิลิตร ของ 5% NaNO2 ที่เวลา 5 นาที
เติม 0.3 มิลลิลติ ร ของ 10% AlCl3 ที่เวลา 6 นาที เติม 2 มิลลิลติ ร ของ 1 M NaOH ปรับปริมาตรด5วยน้ํากลั่น
จนครบ 10 มิลลิลิตร เขย2าให5เข5ากัน นําไปวัดค2าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร
3. การศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวหนูขาวหลังให5สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง
3.1 สัตวทดลอง
ใช5หนูขาววัยเจริญพันธุ สายพันธ Spraque-Dawley ทั้งเพศผู5และเพศเมีย น้ําหนักตัวระหว2าง
200 – 350 กรัม เลี้ยงและวิจัยที่อาคารวิทยาศาสตรการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
3.2 การเหนี่ยวนําให5หนูขาวเป0นเบาหวาน
งดอาหารและน้ําหนูขาวที่ต5องการเหนี่ยวนําให5เป0นเบาหวานเป0นเวลา 18 ชั่วโมง หลังจากนั้น
สังเกตและบันทึกลักษณะร2างกายและอาการแสดงทั่วไป ชั่งน้ําหนัก แล5วทําการเจาะเลือดจากปลายหางเพื่อตรวจวัด
ค2าระดับน้ําตาลในเลือดด5วยชุดตรวจ Acutest แล5วฉีด streptozotocine เข5าทางช2องท5อง ขนาด 60 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตรวจวัดค2าระดับน้าํ ตาลในเลือดด5วยชุดตรวจ Acutest เมื่อครบ 24 ชั่วโมง และสัปดาหละครั้งในระยะ
ต2อไป หนูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว2า 150 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร จัดว2าเป0นเบาหวาน
แบ2งหนูขาวแบบสุ2มเลือกทั้งเพศผู5และเพศเมียออกเป0น 6 กลุ2มๆ ละ 9 ตัว ได5แก2 กลุ2มควบคุม
ปกติป•อนน้ํา กลุ2มควบคุมเปรียบเทียบป•อนตัวทําละลาย Tween 80 กลุ2มควบคุมเบาหวานป•อนตัวทําละลาย
กลุ2มทดลอง 1 ป•อนสารสกัด 2.9 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักตัว กลุ2มทดลอง 2 ป•อนสารสกัด 5.79 ไมโครกรัม/กรัม
น้ําหนักตัว และกลุ2มทดลอง 3 ป•อนสารสกัด 11.43 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักตัว ในวันก2อนทําการทดลอง งด
อาหารหนูแต2ละกลุ2ม 18 ชั่วโมงแล5วชั่งน้ําหนักหนูขาว สัปดาหละ 1 ครั้ง จนครบ 4 สัปดาห บันทึกผล
4. การศึกษาพิษเฉียบพลันต2อน้าํ หนักตัวหนูถีบจักรหลังให5สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง
4.1 กลุ2มที่ศึกษาโดยวิธีป•อน ใช5หนูถีบจักร 20 ตัว เป0นเพศเมีย 10 ตัว เพศผู5 10 ตัว แบ2งหนูทั้ง
สองเพศออกเป0น 2 กลุ2มๆ ละ 10 ตัว แต2ละกลุ2มประกอบด5วยเพศละ 5 ตัว ได5แก2 กลุ2มที่ 1 ป•อนตัวทําละลาย
Tween 80 ขนาด 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม กลุ2มที่ 2 ป•อนสารสกัดละลายในตัวทําละลาย Tween 80 ขนาด 8
กรัม/กิโลกรัม ปริมาณสารสกัดที่ให5คิดเป0น 2800 เท2าของสารสกัดที่ใช5รับประทานในคนที่เป0 นเบาหวาน
(คํานวณจากคนที่เป0นเบาหวานรับประทานใบสดแป9ะตําป:งครั้งละ 5 ใบ วันละครั้ง)
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4.2 กลุ2มที่ศึกษาโดยวิธีฉีดเข5าช2องท5องใช5หนูถีบจักร 40 ตัว เป0นเพศเมีย 20 ตัว เพศผู5 20 ตัว
แบ2งหนูทั้งสองเพศออกเป0น 4 กลุ2มๆละ 10 ตัว แต2ละกลุ2มประกอบด5วยเพศละ 5 ตัว ได5แก2 กลุ2มที่ 1 ฉีดตัวทํา
ละลายTween 80 ขนาด 20 มิ ล ลิ ลิ ต ร/กิ โลกรั ม กลุ2 ม ที่ 2 ฉี ด สารสกั ดละลายในตัว ทํ า ละลาย ขนาด 2.9
ไมโครกรัม/กรัม กลุ2มที่ 3 ฉีดสารสกัดละลายในตัวทําละลาย ขนาด 5.79 ไมโครกรัม/กรัม กลุ2มที่ 4 ฉีดสาร
สกัดละลายในตัวทําละลาย ขนาด 11.43 ไมโครกรัม/กรัม บันทึกน้ําหนักหนูทุกตัวในวันที่ป•อนและฉีดใน
สัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2
5. การวิเคราะหข5อมูล
ศึกษาการกระจายของข5อมูลด5วย Shapiro-Wilk normality test แล5วเปรียบเทียบผลการ
ทดลองทางสถิติของน้ําหนักตัวของสัตวทดลองระหว2างกลุ2มด5วย ANOVA test กรณีข5อมูลมีการกระจายปกติ และ
Kruskal-Wallis test ในกรณีที่ข5อมูลมีการกระจายไม2ปกติ และเปรียบเทียบภายในกลุม2 ด5วย paired t-test โดย
กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p< .05 เปรียบเทียบน้ําหนักตัวของหนูขาวกับกลุ2มควบคุมโดย
ใช5 Student-test
6. การแยกองคประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบด5วยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ=
นําสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งมาแยกด5วยเทคนิคคอลัมนโครมาโทกราฟ= ใช5ซิลิกาเจล MERCK
No.7734 เป0นตัวดูดซับ ขั้นตอนการชะคอลัมนเริ่มจากการใช5ตัวทําละลายเฮกเซนที่มีขั้วต่ําสุดก2อนจากนั้นเพิ่ม
ตัวทําละลายเอทิลแอซีเทตครั้งละ 3 - 20 % จนถึง 100 เปอรเซ็นตแล5วใช5เมทานอลเป0นตัวถูกละลายในเอทิลแอ
ซีเทตจนได5เมทานอล 100 เปอรเซ็นตจึงหยุดชะคอลัมน เก็บส2วนย2อย (sub fraction) และรวมส2วนย2 อ ยที่
เหมือนกันเข5าด5วยกันด5วยเทคนิครงคเลขผิวบาง
7. การวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของสารที่แยกได5
นําสารที่ได5จากการรวมส2วนย2อยที่เหมือนกันที่มีปริมาณมากนําไปแยกให5บริสุทธิ์และวิเคราะห
ด5วยเทคนิคสเปคโทรสโกป= ส2วนสารที่มีปริมาณน5อยมาก (น5อยกว2า 3 มิลลิกรัม) นําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
ด5วยเทคนิคแก;สโครมาโทกราฟ= แมสสเปกโทรเมทรี
ผลการวิจัย
1. การศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวหนูขาวภายหลังให5สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค2าเฉลี่ยน้าํ หนักตัวระหว2างกลุม2 ก2อนและหลังให5สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง
ในการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลัน
กลุ2ม

กลุ2มทดลอง 2

กลุ2มทดลอง 3

กลุ2มควบคุม
ปกติ

กลุ2มควบคุม
เปรียบเทียบ

กลุ2มควบคุม
เบาหวาน

กลุ2มทดลอง
1

สัปดาห

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

ค2าเฉลี่ย
น้ําหนัก
(กรัม)

283.7±

402.0

276.2

378.6

275.5

249.6

290.9

319.2

302.9

270.2

291.9

289.0

21.0

±24.3 ±29.1 ±30.1 ±24.9 ±14.5* ±17.4 ±24.2 ±19.6 ±61.9* ±17.6 ±43.9*

Mean ± SD, * = p< 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว2าค2าเฉลีย่ น้ําหนักตัวของหนูขาวระหว2างกลุม2 ก2อนทําการทดลองทุกกลุ2มไม2มคี วาม
แตกต2างกัน แต2ค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่ 4 พบว2า น้ําหนักตัวของหนูขาวกลุ2มควบคุม
เบาหวาน กลุ2มทดลอง 2 และกลุ2มทดลอง 3 มีค2าลดลงอย2างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) (249.6±14.5*
270.2±61.9* และ 289.0±43.9* ตามลําดับ) เมื่อเทียบกับกลุ2มควบคุมปกติและกลุม2 ควบคุมเปรียบเทียบ
(402.0±24.3 และ 378.6±30.1 ตามลําดับ) ในขณะเดียวกัน ไม2พบความแตกต2างของค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวของหนู
ขาวกลุ2มทดลอง1เมื่อเทียบกับกลุม2 ควบคุมปกติและกลุ2มควบคุมเปรียบเทียบ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวภายในกลุ2มก2อนและหลังให5สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งใน
การศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลัน
กลุ2ม
สัปดาห

กลุ2มควบคุม
ปกติ
0
4

กลุ2มควบคุม
เปรียบเทียบ
0
4

กลุ2มควบคุม
เบาหวาน
0
4

กลุ2มทดลอง
1
0
4

กลุ2มทดลอง
2
0
4

กลุ2มทดลอง
3
0
4

ค2าเฉลี่ย 283. 402. 276. 378. 275. 249. 290. 319. 302. 270. 291. 289.
น้ําหนัก 7± 0± 2± 6± 5± 6± 9± 2± 9± 2± 9± 0±
(กรัม) 21.0 24.3 29.1 30.1 24.9 14.5 17.4 24.2 19.6 61.9 17.6 43.9
*
*
*
*
Mean ± SD, * = p< 0.05
จากตารางที่ 2 การศึกษาค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวภายในกลุ2มก2อนและหลังให5สารสกัดหยาบแป9ะตําป:ง
เมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่4 พบว2าค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวของหนูขาวกลุ2มควบคุมปกติและกลุ2มควบคุ ม
เปรียบเทียบเพิ่มขึ้นอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวก2อนและหลังทําการทดลองของหนูขาว
กลุ2มควบคุมเบาหวาน กลุ2มทดลอง 2 และกลุ2มทดลอง 3 มีค2าลดลงอย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ส2วน
ค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวก2อนและหลังทําการทดลองของหนูขาวกลุ2มทดลอง 1 ไม2มีความแตกต2างกัน
2. การศึกษาพิษเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวหนูขาวของสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวภายในกลุ2มก2อนและหลังให5สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งด5วยวิธี
ป•อนในการศึกษาพิษเฉียบพลัน
กลุ2ม
ป•อน Tween 80
20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม

สัปดาหที่ 0
เพศผู5
เพศเมีย
32.66
39.06

น้ําหนัก (กรัม)
สัปดาหที่ 1
เพศผู5
เพศเมีย
35.7
40.86

สัปดาหที่ 2
เพศผู5
เพศเมีย
36.32
40.64

34.4
36.36
37.58
ป•อน สารสกัด
37.54
40.86
42.3
8 กรัม/กิโลกรัม
* สารสกัด 8 กรัม/กิโลกรัม คิดเป0น 2,800 เท2าของขนาดที่คนได5รับปกติ (200 มิลลิกรัม/น้ําหนัก 70 กิโลกรัม)

ป=ที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)
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จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบน้ําหนักตัวภายในกลุ2มและระหว2างกลุ2มของหนูถีบจักรกลุ2มควบคุม
(ป•อน Tween 80 ขนาด 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม) และกลุ2มป•อนสารสกัด (ขนาด 8 กรัม/กิโลกรัม) ทั้งเพศผู5และ
เพศเมี ย พบว2 า น้ํ า หนั ก ตั ว หนู ถี บ จั ก รทั้ ง เพศผู5 แ ละเพศเมี ย ในสั ป ดาหที่ 0 และ สั ป ดาหที่ 2 ไม2 มี
ความแตกต2างกัน (p> 0.05)
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวภายในกลุ2มก2อนและหลังให5สารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งด5วย
วิธีฉีดเข5าช2องท5องในการศึกษาพิษเฉียบพลัน
กลุ2ม

สัปดาหที่ 0
เพศผู5
เพศเมีย
42.24
35.48

น้ําหนัก (กรัม)
สัปดาหที่ 1
เพศผู5
เพศเมีย
-

สัปดาหที่ 2
เพศผู5
เพศเมีย
-

ฉีด Tween 80
20 มิลลิลติ ร/กิโลกรัม
ฉีด สารสกัด
40.6
41.3
42.86
35.42
35.58
36.78
2.9 ไมโครกรัม/กรัม
ฉีด สารสกัด
36.46
38.43
40.37
36.9
36.28
35.25
5.79 ไมโครกรัม/กรัม
ฉีด สารสกัด
39.54
39.08
11.43 ไมโครกรัม/กรัม
*หมายเหตุ หนูถีบจักรกลุม2 ที่ฉีด tween 80 และฉีดสารสกัด 11.43 มคก./ก.ทั้งเพศผู5และเพศเมีย ตายในเวลา
1-3 ชม.ทั้งหมด
จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบน้ําหนักตัวภายในกลุ2มและระหว2างกลุ2มของหนูถีบจักรกลุ2มควบคุม
(ฉีด Tween 80 ขนาด 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม) และกลุ2มฉีดสารสกัด (ขนาด 2.9, 5.79 และ 11.43 ไมโครกรัม/
กรัม) ทั้งเพศผู5และเพศเมีย พบว2า น้ําหนักตัวหนูถีบจักรทั้งเพศผู5และเพศเมียในสัปดาหที่ 0 และ สัปดาหที่ 2
ไม2มีความแตกต2างกัน
3. การศึกษาองคประกอบทางเคมีของสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง
พบว2าปริมาณแทนนินทั้งหมดของสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งเท2ากับ 2.17 mg of tannic acid/
g extract ปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดเท2ากับ 49.84 mg of rutin/g dry extract แยกสารสกัดหยาบแป9ะตํา
ป: ง ด5 ว ยคอลัมนโครมาโทกราฟ= ได5 ส าร 8 กลุ2 ม นํ า สารกลุ2ม 4 และ 5 ไปแยกให5 บริสุท ธิ์แ ละนํา ไปวิเคราะห
โครงสร5างด5วยเทคนิคสเปกโทรสโกป= พบว2ามีโครงสร5างป0นสาร triterpenoidal saponin ชื่อ bellericagenin
B 3-O-[β-D-glucopyranosyl-(1---2)-α-D-glucopyranoside (ศศมล ผาสุขและประเสริฐ มีรัตน, 2555) สาร
กลุ2ม 2 พบว2าเป0น stigmasterol สารกลุ2ม 3 เป0นของแข็งไม2ละลายในตัวทําละลายใดๆ จึงไม2ได5ทําการวิคราะห สาร
กลุ2มที่ 1, 6, 7 และ 8 มีปริมาณน5อยมาก (น5อยกว2า 3 มิลลิกรัม) ไม2สามารถนําไปวิเคราะหด5วยเทคนิคทางสเปก
โทรสโกป=ได5 จึงนําไปวิเคราะหองคประกอบทางเคมีด5วยเทคนิคแก;สโครมาโทกราฟ= แมสสเปกโทรเมทรี พบว2ามี
องคประกอบเป0นสาร (+)-Aromadendrene ; 4, 7, 10-Cycloundecatriene, 1, 1, 4, 8-tetramethyl-, cis, cis, cis-
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; delta-Cadinene ; 2-Pentadecanone, 6, 10, 14-trimethyl ; Hexadecanoic acid, ethyl ester ;
Neophytadiene ; Octadecanoic acid และ 1, 19-Eicosadiene
สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาความเป0นพิษกึ่งเฉียบพลันต2อน้ําหนักตัวหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนําให5เป0นเบาหวาน พบว2า
สารสกัด 2.9 ไมโครกรัม/กรัมน้ําหนักตัว ไม2มีความเป0นพิษกึ่งเฉียบพลัน เนื่องจากค2าเฉลี่ยน้ําหนักตัวก2อนและ
หลังทําการทดลองของหนูขาวไม2มีความแตกต2างกัน อาจเนื่องจากปริมาณสารสกัดที่หนูขาวได5รับมีปริมาณน5อย
กว2า กลุ2ม ที่ไ ด5รับ สารสกัด 5.79 และ 11.43 ไมโครกรัม /กรัม น้ํา หนัก ตัว ซึ่งสอดคล5องกับการศึกษาวิจัยของ
GUO Ju-Xian และ YANG Xian (2003) ศึ ก ษาในหนู ถี บ จั ก ร พบว2 า การได5 รั บ สารสกั ด หยาบแป9 ะ ตํ า ป: ง
ขนาดต่ําเป0นเวลา 1 เดือน ไม2มีความเป0นพิษ แต2ขนาดสูง (1000 mg/kg) ทําให5เกิดพิษต2อไตและตับได5 โดยพบ
ค2า BUN, creatinine และ ALP เพิ่มขึ้น ตามลําดับ ซึ่งเชื่อว2าเกิดจากพิษสะสม นอกจากนี้สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม และ
คณะ (2551) ศึกษา in vitro ในเซลลไลนชนิด L929 พบว2า สารสกัดในน้ําของแป9ะตําป:งขนาด 5 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร ไม2มีความเป0นพิษ และพบว2าสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:ง ไม2มีความเป0นพิษเฉียบพลัน ซึ่งสอดคล5อง
กับการศึกษาของ Zhang,X.F และคณะ (2000) ที่ศึกษาในหนูถีบจักร โดยการป•อน พบว2ามีค2า LD50 มากกว2า
10,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เช2นเดียวกับ Mahmood, A. A. และคณะ(2010) พบว2าสารสกัดหยาบในเอทานอล
ของแป9ะตําป:ง ไม2มีพิษจากการป•อนในหนูขาว โดยมีค2า LD50 มากกว2า 5 กรัม/กิโลกรัม และจากการศึกษาวิจัย
พบว2าสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งมีสารฟลาโวนอยดเป0นองคประกอบ ซึ่งสอดคล5องกับงานวิจัยของ Jiang
Man-hua และคณะ (2009) ที่พบว2าในสารสกัดใบแป9ะตําป:งมีฟลาโวนอยดที่สามารถลดน้ําตาลในเลือดและเพิ่ม
การต2 อ ต5 า นภาวะขาดออกซิ เ จนได5 และสอดคล5 อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Huang Qi และคณะ (2006) ที่ พ บว2 า
ในใบแป9ะตําป:งมีปริมาณฟลาโวนอยดทั้งหมดเท2ากับ 1.16% ดังนั้นใบสดแป9ะตําป:งจึงมีศักยภาพที่จะนําไป
พัฒนาวิจัยต2อยอดโดยศึกษาวิจัยทางคลีนิกในผู5ปˆวยโรคเบาหวาน เพื่อเป0นยาลดระดับน้ําตาลในเลือดหรือ
เสริมกับยาแผนป„จจุบันได5
ข\อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาต2อยอด นําสารสกัดหยาบใบสดแป9ะตําป:งไปศึกษาวิจัยทางคลีนิคในผู5ปˆวย
โรคเบาหวาน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ที่ให5ความอนุเคราะหอุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ที่ใช5ในงานวิจัย
ขอขอบคุณคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให5ความอนุเคราะหสถานที่ในการเลี้ยงและใช5สัตวทดลอง

ป=ที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2557)
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