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บทคดัย่อ 

 หลักการในการวิจัยและพัฒนายาหรือสารออกฤทธ์ิใหม่จากสมุนไพรจะมุ่งเน้นท่ีมีประสิทธิผลและใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีความปลอดภยัในการน าไปใช ้ดงันั้นการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัในสัตวท์ดลองเพื่อเป็นขอ้มูล
เบ้ืองตน้ดา้นความปลอดภยัเป็นส่ิงจ าเป็นก่อนน าสารสกดัไปใชเ้พ่ือเป็นยาหรือส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์งานวจิยัน้ีจึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัของส่วนสกดัท่ีออกฤทธ์ิตา้นการอกัเสบจากส่วนของตน้ยา่นางแดงในหนู
ขาวเล็กพนัธ์ุ Swiss albino  ผลจากการค านวณหาค่าร้อยละผลิตภณัฑ์ (% yield) พบวา่ส่วนสกดัเฮกเซน (Hexane fraction) 
ส่วนสกดัไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2 fraction) ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท (EtOAc fraction) และส่วนสกดัน ้ า (H2O fraction) มีค่า
ร้อยละผลิตภณัฑ์ (% yield) เท่ากับ 0.27, 0.67, 27.52 และ 60.18 %w/w ตามล าดับ จากขอ้มูลการทดสอบความเป็นพิษ
เฉียบพลนัแสดงให้เห็นวา่การไดรั้บ EtOH extract และ EtOAc fraction แบบคร้ังเดียวในปริมาณ 0.5-2.0 กรัมต่อกิโลกรัม
น ้ าหนักตวั ไม่ท าให้เกิดพิษต่อหนูขาวเล็กเพศผูแ้ละเพศเมีย และไม่พบความผิดปกติของสัตวท์ดลอง จึงสรุปค่า LD50 
มากกวา่ 2.0 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวั แต่อยา่งไรก็ตามการไดรั้บ EtOH extract และ EtOAc fraction ในขนาดท่ีสูงกว่า 
2.0 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกัตวัและการไดรั้บในระยะยาวอาจมีผลต่อสตัวท์ดลองได ้ 
 
ค ำส ำคญั: ย่ำนำงแดง ควำมเป็นพิษเฉียบพลัน  
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Abstract 
 The development of new drugs or active ingredient from herbs necessarily carried out on the basis of efficiency 
and safety. Therefore, acute toxicity study was conducted for the purpose of data profiling and safety of the herbal drugs 
before using extracts as ingredients in drugs and pharmaceutical products. The aim of study was to assess the acute 
toxicity of EtOH extract and EtOAc fraction of B. strychnifolia stem in both male and female Swiss albino mice. Each 
partition was evaporated to dryness to give the corresponding residues of hexane, CH2Cl2, EtOAc and H2O fractions of 
0.27%, 0.67%, 27.50% and 60.24% (w/w). There was no morbidity and mortality noticed with single dose administration 
in acute toxicity study in mice. The results obtained indicated that the LD50 of EtOH extract and EtOAc fraction were 
greater than 2.0  g/kg/day BW.  Moreover, there were no toxic signs observed in clinical parameters during the acute 
study. However, long-term and higher doses (more than 2.0 grams per kilogram body weight per day) oral administration 
of EtOH extract and EtOAc fraction might affect the animals.  
 
Keywords: Bauhinia strychnifolia, Acute toxicity 
 
1. บทน า 

ปัจจุบนัการศึกษาพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการต่อตา้นโรคต่างๆ เป็นไปอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะยา่นางแดง 
(Bauhinia strychnifolia Craib.) จดัเป็นหน่ึงในพืชในสกลุชงโค (Bauhinia) ซ่ึงเป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีน่าสนใจเน่ืองจากพบวา่มี
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีหลากหลายในพืชสกุลน้ี (ระวิวรรณ แกว้อมตวงศ์, 2551) สรรพคุณของย่านางแดง ตามภูมิปัญญา
การแพทยพ้ื์นบา้นและการแพทยแ์ผนไทยนิยมใช ้ใบ ตน้ และรากยา่นางแดงในการลา้งพิษหรือถอนพิษสารตกคา้งออกจาก
ร่างกาย (วิโรจน์ เลิศพงศพิ์พฒัน์ และดาริกา ไชยคุณ, 2554) รักษาไข ้แกไ้ขพิ้ษทั้งปวง แกพิ้ษเบ่ือเมา อาการแพ ้แกท้อ้งเสีย 
ขบัพิษโลหิตและน ้ าเหลือง (วุฒิ วฒิุธรรมเวช, 2540; Saisaard et al., 2015) ใชเ้ป็นยาบ ารุงร่างกายและรักษาอาการต่าง ๆ 
เช่น บ ารุงโลหิต แกน้ ้ าเหลืองเสีย แกพิ้ษ แกผ้ื่นคนั แกไ้ข ้แกป้วดเม่ือย และตา้นการอกัเสบ (Yuenyongsawad et al., 2013 ; 
ระววิรรณ แกว้อมตวงศ,์ 2551) ล าตน้หรือรากเขา้ยาบ ารุงโลหิต ส าหรับสตรีหลงัคลอดขณะอยูไ่ฟ ช่วยใหม้ดลูกเขา้อู่เร็วข้ึน 
(Saisaard et al., 2015) 

รายงานฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาของยา่นางแดงมีฤทธ์ิตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ตา้นมาลาเรีย และฤทธ์ิยบัย ั้งมะเร็ง โดย
พบวา่สารสกดัจากใบยา่นางแดงท่ีไดจ้ากการสกดัดว้ยโดยวิธีการตม้น้า การหมกัดว้ยเอทานอลร้อยละ 95 และร้อยละ 50 
และกากท่ีเหลือจากการหมกัเอทานอลนามาตม้สกดัอีกคร้ังมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระดว้ยวธีิ DPPH radical scavenging assay 
และ Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assays พบวา่สารสกดัใบยา่นางแดงท่ีไดจ้ากการตม้กากหลงัจากการหมกั
ในเอทานอลร้อยละ 95 มีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระสูง ท่ีสุดโดยมีค่า EC50 เท่ากบั 6.50 µg/ml, FRAP value เท่ากบั 1027.00 mg 
Fe(II)/เ และ TEAC value เท่ากบั 295.26 mg Trolox/g ตามล าดบั โดยสารออกฤทธ์ิเป็น สารกลุ่มฟีนอล สนับสนุนการใช้
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ใบยา่นางแดงเพ่ือการลา้งพิษจากอนุมูลอิสระ (Sayompark et al. 2012) นอกจากน้ี วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพฒัน์ และดาริกา ไชย
คุณ (2554) ไดศึ้กษาประสิทธิผลในการเพ่ิมระดบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสของชาชงสมุนไพรยา่นางแดงในกลุ่มเกษตรกร
ท่ีใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 43 คน ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับเอนไซม์หลงัด่ืมชาชงสมุนไพรสูงกว่าก่อนด่ืม 
(p<0.001) ซ่ึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการเพ่ิมระดบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอเรสในเกษตรกรเพ่ือลดระดบัสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
นอกจากน้ียงัพบว่าสารสกดัใบย่านางแดงยงัมีฤทธ์ิตา้นมะเร็งและตา้นจุลชีพ (Somsak  et al., 2015) มากกวา่นั้น Somsak  
และคณะ (2015) ได้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดใบย่านางแดงด้วยเอทานอลในขนาด 3,000 mg/kg มีฤทธ์ิต้านมาลาเรีย 
Plasmodium berghei ANKA ในสัตวท์ดลองท่ีดีแต่มีฤทธ์ิน้อยกว่า chloroquine (5 mg/kg) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Chutoam และคณะ (2015) ท่ีพบวา่ สารสกดัใบยา่นางแดงดว้ยเอทานอลในขนาด 100, 500 และ 1,000 mg/kg เพ่ิมอตัราการ
อยูร่อดของหนูท่ีไดรั้บเช้ือ P. berghei ANKA ไดถึ้ง 26 วนั โดยสามารถยบัย ั้งเช้ือไดสู้งสุด 85% ในหนูท่ีไดรั้บสารสกัด 
1,000 mg/kg  

ในปี 2013 Bunluepuech และคณะ รายงานฤทธ์ิตา้น HIV-1 integrase และฤทธ์ิตา้นการแพจ้ากสารสกดัเอทานอล
ล าตน้ยา่นางแดงและส่วนสกดัต่างๆท่ีจากสารสกดัดงักล่าว โดยพบวา่ส่วนสกดัดว้ยน ้ ามีฤทธ์ิตา้น HIV-1 IN สูงท่ีสุด มีค่า 
IC50 เท่ากบั 0.03 µg/ml ตามด้วย ตะกอนของส่วนสกัด ethyl acetate:น ้ า, ส่วนสกัดด้วย chloroform, ส่วนสกดัด้วย ethyl 
acetate และส่วนสกดัดว้ย hexane โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 7.4, 21.1, 50.3, และ 100 µg/l ตามล าดบั ในขณะท่ีฤทธ์ิตา้นการแพ้
ของส่วนสกดั ethyl acetate มีฤทธ์ิสูงท่ีสุด มีค่า IC50 เท่ากบั 25.4 µg/ml ตามดว้ย ส่วนสกดัดว้ย chloroform, ส่วนสกดัดว้ย 
water, ส่วนสกดัดว้ย hexane และตะกอนของส่วนสกดั ethyl acetate:น ้า โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 34.3, 35.1, 83.7, > 100 µg/ml 
ตามล าดบั จากการศึกษาน้ีสามารถแยกสารบริสุทธ์ิได ้5 สาร ไดแ้ก่ quercetin, 3,5,7,3´,5´-pentahydroxy flavanonol-3-O-
-L-rhamnopyranopyranoside, 3,5,7-trihydroxychromone-3--L-rhamnopyranopyranoside นอกจากน้ียงัสามารถแยก
สารผสมระหวา่ง  -sitosterol  และ stigmasterol  อีก 1 ชนิด. โดย quercetin มีฤทธ์ิตา้น HIV-1 IN สูงมีค่า IC50 เท่ากบั 15.2 
µMต าม ด้ ว ย  3,5,7-trihydroxychromone-3--L-rhamnopyranopyranoside ส า ร ผ ส ม ร ะ ห ว่ า ง   -sitosterol  แ ล ะ 
stigmasterol  และ 3,5,7,3´,5´-pentahydroxy flavanonol-3-O--L-rhamnopyranopyranoside โดยมีร้อยละการยั้บย ั้งเท่ากบั 
28.2, 26.2 and 6.7 ท่ีความเข้มข้น 100 µM ตามล าดับ  เช่นเดียวกันพบว่า quercetin มีฤทธ์ิต้านการแพ้ดีท่ีสุด มีค่า IC50 
เท่ากบั 8.1 µMตามดว้ย 3,5,7-trihydroxychromone-3--L-rhamnopyranopyranoside สารผสมระหวา่ง  -sitosterol  และ 
stigmasterol มีค่า IC50 เท่ากับ  52.1 และ 77.5 µM ตามล าดับ ในขณะท่ี 3,5,7,3´,5´-pentahydroxy flavanonol-3-O--L-
rhamnopyranopyranoside ไม่มีฤทธ์ิตา้นการแพ ้ มากกวา่นั้น Yuenyongsawad  et al. (2013) รายงานผลการศึกษายา่นางแดง
สกดัดว้ยเอทานอลมีฤทธ์ิในการตา้นเซลลม์ะเร็ง HT-29, HeLa, MCF-7 และ KB cells ท่ีดี เม่ือแยกสารจากสารสกดัยา่นาง
แ ด ง ด้ ว ย เอ ท าน อ ล ไ ด้ ส า ร บ ริ สุ ท ธ์ิ  3 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่  quercetin, 3,5,7,3´,5´-pentahydroxy flavanonol-3-O--L-
rhamnopyranopyranoside และ 3,5,7-trihydroxychromone-3--L-rhamnopyranopyranoside นอกจากน้ียงัสามารถแยกสาร
ผสมระหว่าง  -sitosterol  และ stigmasterol  อีก 1 ชนิดโดยพบว่าสาร 3,5,7,3´,5´-pentahydroxyflavanonol-3-O--L-
rhamnopyranopyranoside มีฤทธ์ิในการต้านเซลล์มะเร็ง HT-29 (IC50 เท่ากับ 0.02366 µg/ml), KB (IC50 เท่ากับ  0.0412 
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µg/ml) และ  MFC-7 (IC50 เท่ากับ  0.297 µg/ml) แต่ไม่ยบัย ั้ ง HeLa cells ฤทธ์ิการย ับย ั้ งใน KB cells ของ compound 2 
(IC50=0.00054 µg/ml) ดีกว่า Camptothecin (positive control, IC50 เท่ากับ 0.0057 µg/ml) ถึง 10 เท่า นอกจากน้ียงัพบว่า 
3,5,7,3´,5´-pentahydroxyflavanonol-3-O--L-rhamnopyranopyranoside ไม่ก่อใหเ้กิดพิษต่อ normal cell line  

และจากขอ้มูลการวิจยัของผูว้ิจยัก่อนหน้าน้ีพบว่าส่วนสกดัและสารบริสุทธ์ิท่ีแยกไดมี้ศกัยภาพสูงในการตา้น
อนุมูลอิสระและตา้นการอกัเสบ ดงันั้นการน าสารสกดัไปประยกุตเ์ป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์จึงตอ้งมีความจ าเป็นใน
การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัในสัตวท์ดลองเพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นความปลอดภยั งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
จะศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัของส่วนสกดัจากตน้ยา่นางแดงในหนูขาวเลก็พนัธ์ุ Swiss albino   
 
2. วตัถุประสงค์ 

ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัของส่วนสกดัท่ีแยกจากตน้ยา่นางแดงในหนูขาวเลก็พนัธ์ุ Swiss albino   
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 3.1 การเตรียมสมุนไพรและการสกดัและการสกดัแยกส่วนสกดั 
 ล าตน้ยา่นางแดงซ้ือจากร้านยาไทยเจริญสุขโอสถ จ.นครปฐม น าล าตน้มาลา้งท าความสะอาดและสบัเป็นช้ินเลก็ๆ 
น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 50-60 °C เป็นเวลาประมาณ 24 ชัว่โมง จนกระทั้งแห้งสนิท น ามาบดเป็นผงหยาบดว้ยเคร่ืองบดไฟฟ้า 
เก็บผงหยาบท่ีไดใ้นภาชนะปิดสนิทเก็บในท่ีแห้งและเยน็เพ่ือใชใ้นการสกดัต่อไป การสกดัสารและการแยกสารจากยา่นาง
แดงตลอดการศึกษา ใชเ้ทคนิค bioassay-guided isolation เป็นหลกัในการหาสารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิทางชีวภาพ โดยน าผงบด
หยาบของล าตน้ยา่นางแดงมาท าการสกดั ในการทดลองคร้ังน้ีการเลือกวิธีการสกดั จะเลือกวธีิ maceration ซ่ึงวธีิน้ีเป็นวธีิท่ี
นิยมใชก้นัมากท่ีสุดและไดส้ารส าคญัจากสมุนไพรมากท่ีสุด การสกดัสารสามารถท าไดโ้ดยน าผงยา่นางแดงบดหยาบใส่ไว้
ในภาชนะท่ีปิด เช่น ขวดปากกวา้ง ขวดรูปชมพู่หรือโถแลว้เติม 95.0 เปอร์เซ็นตเ์อทานอล อตัราส่วน 1 ต่อ 10 w/v ท าการ
เขยา่เป็นเวลา และแช่ไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั จากนั้นน ามากรองแลว้บีบเอาสารสกดัออกมาจากกากสมุนไพรให้ไดม้ากท่ีสุด น า
สารละลายสมุนไพรท่ีไดไ้ปท าการกรองเอาเศษสมุนไพรท่ีติดออกให้หมดดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 1 และน าสารสกดัท่ีได้
ระเหยแห้งโดยเคร่ืองระเหยแห้ง (rotary evaporator) ท่ีอุณหภูมิ 45 °C จากนั้นชัง่น ้ าหนกัสารสกดั แลว้จึงน าสารท่ีไดไ้ปใช้
ประโยชน์ต่อ วธีิน้ีมีขอ้ดีคือ สารสกดัจะไม่ถูกความร้อน ท าใหโ้อกาสในการสลายตวัของสารสกดัลดลง ขอ้เสียของวธีิน้ีคือ
จะส้ินเปลืองตวัท าละลาย  จากนั้นน าสารสกดัเอทานอลมาสกดัแยกส่วนโดยวิธีการสกดัของเหลวดว้ยของเหลว (liquid-
liquid extraction) ตวัท าละลายท่ีใช ้คือ เฮกเซน (hexane) ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane; CH2Cl2) เอทิลอะซิเตท (ethyl 
acetate; EtOAc) และน ้ า (H2O) โดยจะไดส่้วนสกดัเฮกเซน (hexane fraction)  น าสารสกดัท่ีไดร้ะเหยแห้งโดยเคร่ืองระเหย
แหง้ (rotary evaporator) ดงัแสดงในรูปท่ี 1 จากนั้นน าส่วนสกดัท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและตา้นการอกัเสบเลือกส่วนสกดั
ท่ีดีท่ีสุดมาทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลนั  
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ละลายดว้ย 90% เมทานอล และสกดัดว้ยเฮกเซน  

 

การสกดัตน้ยา่นางแดงดว้ยตวัท าละลายเอทานอล 

สารสกดัตน้ยา่นางแดงดว้ยเอทานอล  

สารสกดัชั้นเฮกเซน สารสกดัชั้น 90% เมทานอล 

ระเหยตวัท าละลายและละลายดว้ยน ้ า

และสกดัดว้ยไดคลอโรมีเทน 

 
สารสกดัชั้นไดคลอโรมีเทน  สารสกดัชั้นน ้ า 

สารสกดัชั้นเอทิลอะซิเตท 

สกดัดว้ยเอทิลอะซิเตท 

 

สารสกดัชั้นน ้ า 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงการสกดัแยกส่วนสกดั 

 
3.2 การศึกษาความเป็นพิษแบบฉบัพลนั 
ในหนูด้วยวิธีการประเมิน 50%  lethal dose (LD50) เป็นการวิจยัในสัตวท์ดลองขั้นตอนแรกของการพฒันายา 

การศึกษาในสัตวท์ดลองเป็นไปตามข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณและ
มาตรฐานการเล้ียงและใชส้ัตวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตร์มหาวยิาลยัสงขลานครินทร์ (MOE 0521.11/303) ในการศึกษาคร้ังน้ี
ใช้หนูขาวเล็กพัน ธ์ุ Swiss albino เพศผู ้และเพศเมียอายุ 6 สัปดาห์  น ้ าหนัก 30-40  g จากศูนย์สัตว์ทดลองภาคใต้
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ประเทศไทย สัตวท์ดลองไดรั้บอาหารมาตรฐานและน ้ าด่ืมท่ีเพียงพอตลอดเวลาก่อนเร่ิมการ
ทดลอง โดยสัตวท์ดลองถูกเล้ียงในหอ้งเล้ียงสัตวค์วบคุมอุณหภูมิท่ี 22 ± 3°C ความช้ืนสัมพทัธ์ 30-70 % และแสงสวา่ง 12 
ชัว่โมง/วนั  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

15 

การหาค่า 50% lethal dose (LD50) ของสารสกดัตน้ยา่นางแดงดว้ย ethanol ในหนูขาวเลก็พนัธ์ุ Swiss albino เพศ
ผูแ้ละเพศเมียน ้ าหนัก 30-40 g ใชว้ิธี up-and-down method (Bruce, 1985)  โดยท าการอดอาหารหนูขาวเล็ก 6 ชัว่โมงก่อน
การทดลอง ต่อมาสัตวท์ดลองไดรั้บสารสกดัขนาด 2.0 g/kg น ้ าหนักตวัโดยป้อนคร้ังละ 1 ตวั กลุ่มควบคุมป้อนน ้ าเปล่า 
dose ซ่ึงสามารถเพ่ิมหรือลดไดโ้ดยใชค้่า constant multiplicative factor (viz., 1.5) ข้ึนอยูก่บัผลการทดลองของ dose ก่อน
หน้านั้น สังเกตอาการของหนูขาวเล็กหลงัจากได้รับสารสกัดอย่างใกลชิ้ดในช่วง 30 นาทีถึง 8 ชั่วโมงแรกและทุก 24 
ชัว่โมงจนครบ 7 วนัหลงัท าการทดลอง ลกัษณะ signs of toxicity ท่ีสังเกตคือ tremor, convulsion, hyperactivity, sedation, 
grooming, loss of righting reflex, respiratory depression, coma และ death 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ความเป็นพิษแบบฉบัพลนัของสารสกดัและส่วนสกดัตน้ยา่นางแดงในหนูขาวเลก็ 
จากการค านวณค่าร้อยละผลิตภณัฑ์ (% yield) ของส่วนสกดั พบวา่ส่วนสกดัเฮกเซน (Hexane fraction) สกดัได

คลอโรมีเทน (CH2Cl2 fraction) ส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท (EtOAc fraction) และส่วนสกัดน ้ า (H2O fraction) มีค่าร้อยละ
ผลิตภณัฑ ์(% yield) เท่ากบั 0.27, 0.67, 27.52 และ 60.18 %w/w ตามล าดบั ผลจากการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัในหนู
ขาวเลก็พนัธ์ุ Swiss albino  (ตารางท่ี 1) เม่ือหนูขาวเลก็ เพศผู ้(38.7 ± 1.2 g)  และเพศเมีย (34.5 ± 1.6 g) ไดรั้บ EtOH extract 
และ EtOAc fraction จากตน้ย่านางแดงในขนาด 0.5-2.0 g/kg น ้ าหนักตวั พบว่าค่า LD50 ของ EtOH extract และ EtOAc 
fraction มีค่ามากกว่า 2.0 g/kg ทั้ งเพศผูแ้ละเพศเมีย จากการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ หลงัจากหนูขาวไดรั้บ EtOH extract 
และ EtOAc fraction อยา่งใกลชิ้ดในช่วง 30 นาที จนถึง 8 ชัว่โมง พบวา่สาร EtOH extract และ EtOAc fraction ท่ีขนาด 2.0 
g/kg ไม่ท าให้หนูขาวมีอาการแตกต่างจากกลุ่มควบคุมในช่วง 6 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บสารสกดัดงักล่าว เม่ือสังเกตอาการ
ต่อไปจนครบ 14 วนัหลงัจากหนูขาวไดส้ารสกดั พบวา่หนูขาวท่ีไดรั้บสารสกดัในขนาด 0.5-2.0 g/kg น ้ าหนกัตวัไม่มีความ
แตกต่างจากกลุ่มควบคุม และไม่แสดงอาการความเป็นพิษอ่ืนๆ ตลอดการทดลอง  

 
ตารางท่ี1 การศึกษาความเป็นพิษแบบฉบัพลนัของสารสกดัและส่วนสกดัจากตน้ยา่นางแดงในหนูขาวเล็ก 

ชุดการทดสอบ ขนาดของสารสกดั (g/kg น ้ าหนกัตวั)  การประเมินผล 

 0.5 1 1.5 2.0  

 M F M F M F M F  

Control (co-solvent) O O O O O O O O ไม่พบความเป็ยพิษ 

EtOH extract O O O O O O O O ไม่พบความเป็ยพิษ 

EtOAc fraction O O O O O O O O ไม่พบความเป็ยพิษ 
หมายเหตุ:  M = Male Swiss albino mice; F = Female Swiss albino mice; O = survived; X = died 
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5. การอภิปรายผล 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่การไดรั้บ EtOH extract และ EtOAc fraction แบบคร้ังเดียวในปริมาณ 0.5-2.0 

g/kg น ้ าหนักตวั ไม่ท าให้เกิดพิษต่อหนูขาวเล็ก ผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกนักบังานวิจยัก่อนหน้าท่ีพบว่าสารสกดัใบ
ยา่นางแดงดว้ยเอทานอลไม่มีความเป็นพิษต่อหนูท่ีไดรั้บในขนาด  3,000 mg/kg (Somsak  et al., 2015) ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ี
เป็นการรายงานผลเป็นคร้ังแรกของส่วนสกดัจากล าตน้ และเป็นขอ้มูลให้ผูว้ิจยัท าการศึกษาต่อเพ่ือแยกสารบริสุทธ์ิและ
ทดสอบความเป็นพิษต่อไป ถึงแมว้า่ส่วนท่ีน ามาทดสอบจะแตกต่างกนัก็ตาม  แต่อยา่งไรก็ตามควรมีการศึกษาถึงผลของ
การไดรั้บ EtOH extract และ EtOAc fraction เป็นระยะนาน เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษามาสนับสนุนการใชใ้นการศึกษาหรือ
พฒันาต่อไป  
 
6. บทสรุป 

จากการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัของส่วนสกดัท่ีออกฤทธ์ิตา้นการอกัเสบจากตน้ยา่นางแดงท่ีในหนูขาวเล็ก
พนัธ์ุ Swiss albino พบวา่การไดรั้บ EtOH extract และ EtOAc fraction แบบคร้ังเดียวในปริมาณ 0.5-2.0 g/kg น ้าหนกัตวั ไม่
ท าให้เกิดพิษต่อหนูขาวเล็กทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย แต่อยา่งไรก็ตามการไดรั้บ EtOH extract และ EtOAc fraction ในขนาดท่ี
สูงกวา่ 2.0 g/kg น ้ าหนักตวั และการไดรั้บในระยะยาวอาจมีผลต่อสัตวท์ดลองได ้จึงควรศึกษาความเป็นพิษของสารสกดั
ตน้ยา่นางแดงในขนาดท่ีสูงและการไดรั้บสารสกดัอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว เพ่ือให้ไดผ้ลการศึกษามาสนบัสนุนการใชใ้น
การศึกษาหรือพฒันาต่อไป  และผลจากการค านวณหาค่าร้อยละผลิตภณัฑ์ (% yield) พบว่าส่วนสกัดเฮกเซน (Hexane 
fraction) สกดัไดคลอโรมีเทน (CH2Cl2 fraction) ส่วนสกดัเอทิลอะซิเตท (EtOAc fraction) และส่วนสกดัน ้ า (H2O fraction) 
มีค่าร้อยละผลิตภณัฑ ์(% yield) เท่ากบั 0.27, 0.67, 27.52 และ 60.18 %w/w ตามล าดบั 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณสถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีสนบัสนุนทุนวิจยัรวมถึงสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจยั เป็น
อยา่งดี งานวิจยัฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงไม่ไดเ้ลยถา้ไม่มีความช่วยเหลือจาก ดร.นันทพงศ์ ข  าทอง และคุณพรพิมล ตั้งเจียวล้ี 
จนงานวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี นอกจากน้ีขอขอบคุณคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเล้ียงและใชส้ัตวเ์พ่ือ
งานทางวทิยาศาสตร์มหาวิยาลยัสงขลานครินทร์ในการพิจารณาจริยธรรมการวจิยั และวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออกท่ี
เอ้ือเฟ้ือสถานท่ีส าหรับการท าวจิยั  
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

17 

8. เอกสารอ้างองิ 
ระววิรรณ แกว้อมตวงศ.์ 2551. สารทุติยภูมิและฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาของพืชสกลุชงโค. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. 3, 116-130. 
วโิรจน์ เลิศพงศพ์ิพฒัน์, ดาริกา ไชยคุณ. 2554. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการเพ่ิมระดบัเอนไซมโ์คลีนเอสเตอ

เรสในกระแสเลือด ระหวา่งสมุนไพรรางจืดและยา่นางแดงในกลุ่มเกษตรกร. วารสารส านกังานป้องกนัควบคุม
โรคท่ี 6 ขอนแก่น. 3, 49-58. 

วฒิุ วฒิุธรรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพรไทย รวมหลกัเภสชักรรมไทย. โอเดียนสโตร์, กรุงเทพมหานคร. 
Bruce, R. D. (1985). An up-and-down procedure for acute toxicity. Fundamental and Applied Toxicology, 5, 151-157.  
Bunluepuech, K., Wattanapiromsakul, C., Madaka, F., & Tewtrakul, S. (2013). Anti-HIV-1 integrase and Anti-allergic 

Activities of Bauhinia strychnifolia. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35, 659-664. 
Chutoam, P., Klongthalay, S., & Somsak, V. (2015). Effect of Crude Leaf Extract of Bauhinia strychnifolia in BALB/c 

Mice Infected with Plasmodium berghei. Malaria Control & Elimination, S1-002. doi: 10.4172/ MCE.1000S1-
002. 

Saisaard, P., Chatan, W., &  Maneechai, S. (2015). Diversity of the Genus Bauhinia L. in the North-East of Thailand.” 
SDU Research Journal Sciences and Technology, 8, 87-115.  

Sayompark, S., Itharat, A., & Hansakul, P. (2012). Comparative Study of Antioxidant Activities and Total Phenolic 
Content of Bauhinia strychnifolia Leaves Extracts. In: 1st Conference on Graduate Student Network of 
Thailand (GS-NETT 2012); on December 18 2012; Thammasat Convention Park (TUC Park), Thammasat 
University, Rangsit Campus, Pathumthani.  

Somsak, V., Noilod, J., Chachiyo, S., & Kraithep, S. (2015). Antimalarial Activity of Ethanolic Leaf Extract of Bauhinia 
strychnifolia in Mice Infected with Plasmodium berghei. Malaria Control & Elimination, 4, 131. doi: 10.4172/ 
MCE.1000131. 

Yuenyongsawad, S., Bunluepuech, K., Wattanapiromsakul, C., & Tewtrakul, S. (2013). Anti-cancer Activity of 
Compounds from Bauhinia strychnifolia Stem. Journal of Ethnopharmacology, 15, 765-769. 


