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บทคดัย่อ 

ยา่นางแดง เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีการน ามาใชเ้ป็นยา เช่น แกเ้มาสุรา แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่เคยมีการศึกษาฤทธ์ิ
ในการตา้นการบาดเจ็บของเซลลต์บัท่ีเกิดจากแอลกอฮอล ์งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัยา่นาง
แดงท่ีมีต่อการลดการบาดเจ็บของเซลลต์บัในหนูทดลองท่ีไดรั้บแอลกอฮอล ์โดยใหห้นูทดลองไดรั้บแอลกอฮอลเ์ป็น
เวลา 7 วนั แลว้ใหส้ารสกดัยา่นางแดงต่อเป็นเวลา 7 วนั หลงัจากนั้นตรวจวดัระดบัเอนไซม ์aspartate aminotransferase 
(AST) และ alanine aminotransferase (ALT) ในเลือด ผลการทดลองพบวา่ ระดบั AST ในกลุ่มหนูทดลองท่ีไดรั้บสาร
สกดัยา่นางแดงท่ีความเขม้ขน้ 500, 1,000 และ 1,500 mg/kg มีค่าเท่ากบั 101.7 + 24.03, 71.3 + 26.76 และ 72.3 + 9.07 
U/L ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่าระดบั AST ในหนูทดลองท่ีไดรั้บแอลกอฮอล์อยา่งเดียวอย่างมีนัยส าคญั (p <0.01) ส่วน
ระดับ ALT มีค่าเท่ากับ 54.0 + 39.28, 35.7 + 4.04 และ 28.7 + 3.51 U/L ตามล าดับ ซ่ึงน้อยกว่าระดับ ALT ในหนู
ทดลองท่ีไดรั้บแอลกอฮอล์อยา่งเดียวอยา่งมีนยัส าคญั (p <0.05) การศึกษาน้ี แสดงให้เห็นถึงฤทธ์ิของสารสกดัยา่นาง
แดงท่ีช่วยลดการบาดเจ็บของเซลล์ตบั ซ่ึงสามารถศึกษาต่อยอดเพ่ือพิจารณาเป็นยาส าหรับรักษาโรคตบัอนัเกิดจาก
แอลกอฮอลไ์ด ้   

 
ค ำส ำคญั: ย่านางแดง  แอลกอฮอล์ โรคตับ 
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Abstract 
Bauhinia strychnifolia is a herb used in Thai traditional medicine such as the medicine for the relief of 

alcohol intoxication. However, the effect against alcohol induced-liver injury has not been studied. This research 
was aimed to evaluate the effect of B. strychnifolia extract on the reduction of alcohol-induced liver injury in mice. 
In this study, mice received alcohol for 7 consecutive days and then received B. strychnifolia extract (BSE). Blood 
samples were collected for the determination of aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase 
(ALT). AST levels in mice that received BSE at the concentration of 500, 1,000 and 1,500 mg/kg were 101.7 + 
24.03, 71.3 + 26.76, and 72.3 + 9.07 U/L, respectively, were significantly lower than those in mice receiving only 
alcohol (p <0.01). ALT levels in mice that received BSE at the concentration of 500, 1,000 and 1,500 mg/kg were 
54.0 + 39.28, 35.7 + 4.04, and 28.7 + 3.51 U/L, respectively, were significantly lower than those in mice receiving 
only alcohol (p <0.05). This study suggested that BSE could help reduce liver injury caused by alcohol which could 
be further studied for the treatment of alcoholic liver disease. 

 
Keywords: Bauhinia strychnifolia, Alcohol, Liver disease 
 

1. บทน า 
แอลกอฮอลเ์ป็นเคร่ืองด่ืมท่ีน ามาบริโภคกนัอยา่งแพร่หลาย และมีอนัตรายต่อสุขภาพเป็นอยา่งมาก โดยในปี 

พ.ศ. 2557 ส านักงานสถิติแห่งชาติไดร้ายงานวา่ ประชากรไทยอาย ุ15 ปีข้ึนไป ด่ืมแอลกอฮอลป์ระมาณร้อยละ 32.2 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) เม่ือพิจารณาจากความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) พบวา่ การด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นความ
เส่ียงทางสุขภาพอนัดบัท่ีหน่ึง การสูญเสียปีแห่งสุขภาวะ (DALYs) ท่ีเกิดจากแอลกอฮอลพ์บวา่เกิดจากตบัแขง็ (hepatic 
cirrhosis) ประมาณร้อยละ 23 (ทกัษพล ธรรมรังสี, 2556) โรคตบัท่ีเกิดจากแอลกอฮอลมี์ตั้งแตไ่ขมนัสะสมในเซลลต์บั 
(hepatic steatosis) ตบัอกัเสบ (hepatitis) และตบัแข็ง (hepatic cirrhosis) และสามารถพฒันาเป็นมะเร็งของเซลลต์บัได ้
(Cao et al., 2015) เม่ือเอทานอลเขา้สู่ร่างกายจะถูกท าลายโดยเอนไซม ์alcohol dehydrogenase (ADH) ท่ีอยูใ่นกระเพาะ
อาหารและตบั ไดเ้ป็น acetaldehyde ซ่ึงสามารถจบักบัโปรตีนหรือโมเลกุลขนาดเล็กเกิดเป็น adduct ท าให้เกิด lipid 
peroxidation และ nucleic acid oxidation (Gramenzi et al., 2006) acetaldehyde ถูกท าลายกลายเป็น acetic acid แล้ว
เปล่ียนเป็น acetyl CoA เขา้สู่วฏัจกัรเครบส์ ผลจากกระบวนการเหล่าน้ี ท าให้มีการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนระหว่าง 
NAD+/NADH มีผลตามมา คือ เกิดการคัง่ของกรดแลคติก, การท างานของไมโตคอนเดรียผิดปกติและมีการสร้าง H2O2 
มากข้ึน (Lieber, 2000) นอกจากน้ี เอทานอลยงัถูกท าลายผ่านทาง microsomal ethanol oxidizing system (MEOS) ท่ีมี
เอนไซมห์ลกัคือ cytochrome P450 โดยเฉพาะ CYP2E1 (Cederbaum, 2012; Lieber, 2000) เมแทบอลิซึมของเอทานอล
จะท าใหเ้กิดการสะสมของ reactive oxygen species (ROS) โดยเฉพาะ H2O2 และ superoxide anion (O2

-) ซ่ึงจะกระตุน้
ให้เกิด lipid peroxidation และจบัเป็น adduct กบัสารมหโมเลกุลอ่ืน ๆ ท าให้เซลล์ตบัตายในท่ีสุด (Cao et al., 2015; 
Cederbaum, 2012) ปัจจุบนั มีการพฒันายาส าหรับรักษาโรคตบัท่ีเกิดจากแอลกอฮอลอ์ยา่งมากมาย อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่
มีการรักษาใดท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ ยกเวน้การรักษาดว้ยการหยดุด่ืมแอลกอฮอล ์(Dahiru & Obidoa, 2007) ยาท่ีมี
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คุณสมบัติยบัย ั้งการอกัเสบและตา้นอนุมูลอิสระเป็นยาท่ีนิยมน ามาใช้รักษาโรคตบัจากแอลกอฮอล์ แต่มีขอ้จ ากัด
เน่ืองจากท าให้เกิดผลขา้งเคียงได ้เช่น bifendate ท าให้เกิด liver hypertrophy (Tang et al., 2017) การศึกษาสารสกัด
สมุนไพรเพื่อใชใ้นการรักษา จึงเป็นทางเลือกท่ีส าคญั เน่ืองจากสมุนไพรหลายชนิดมีคุณสมบติัตา้นอนุมูลอิสระและ
ตา้นการอกัเสบ  

ยา่นางแดงมีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Bauhinia strychnifolia เป็นไมเ้ถาเน้ือแขง็ท่ีพาดไปตามตน้ไมอ่ื้น ส่วนตน้
มกัแบนมีร่องอยู่ตรงกลาง มีมือพนัส าหรับยึดเกาะ ปลายมว้นงอ ส่วนใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั มีหูใบ โคนใบ
หยกัเวา้เล็กน้อย ส่วนดอกออกเป็นช่อยาวท่ีปลายก่ิง กลีบดอกมีสีแดงสด (ฐานขอ้มูลเคร่ืองยาสมุนไพร คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, n.d.) การแพทยแ์ผนไทยน าส่วนตน้และใบของยา่นางแดงมาใชใ้นการรักษาอาการ
ไข ้โรคมะเร็ง โรคภูมิแพแ้ละแกอ้าการเมาสุรา (Yuenyongsawad et al., 2013) การศึกษาก่อนหน้าน้ี พบว่าสารสกัด
ย่านางแดงมีฤทธ์ิฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง ได้แก่ non-small cell lung adenocarcinoma และ breast cancer cell 
lines (Kaewpiboon et al., 2012) นอกจากน้ี ยงัมีฤทธ์ิตา้น HIV-1 integrase และฤทธ์ิตา้นอาการภูมิแพ ้(Bunluepuech et 
al., 2013) 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัยา่นางแดงท่ีมีต่อเซลลต์บัของหนูทดลองท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากแอลกอฮอล ์
 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 การเตรียมสารสกดัยา่นางแดง 
เถายา่นางไดจ้ากตน้ย่านางแดงอาย ุ6 ปีจากอ าเภอบา้นดง จงัหวดัอุดรธานี น ามาบดหยาบ แลว้สกดัดว้ยน ้ า 

โดยน าผงยา่นางแดงปริมาณ 5 kg ตม้กบัน ้ าปริมาตร 5 L เป็นเวลา 3 ชัว่โมง คนเป็นคร้ังคราว จากนั้นตั้งท้ิงไวใ้ห้เยน็
แลว้กรองโดยใช้ผา้ขาวบางสองชั้น น าสารสกัดน ้ าท่ีได้ไประเหยโดยใช้เคร่ืองพ่นแห้ง จะได้ผงสกัดละเอียดท่ีมี
อตัราส่วนการสกดัเป็น 6.15:1 (นวพร เหลืองทอง และคณะ, 2559) เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4oC ชัง่น ้ าหนกัของสารสกดัใน
รูปผงแหง้น าไปละลายดว้ยน ้ ากลัน่ตามความเขม้ขน้ท่ีตอ้งการ 

3.2 สตัวท์ดลอง 
หนูทดลองสายพันธ์ุ ICR เพศผู ้น ้ าหนัก 25-30 กรัม อายุ 6-8 สัปดาห์ ซ้ือจากศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม และเล้ียงในกรงเล้ียงสัตว์ในห้องเล้ียง
สัตวท์ดลองท่ีอุณหภูมิห้อง (25 + 3oC) ควบคุมความมืด-สวา่ง ให้อาหารและน ้ าด่ืมตลอดการเล้ียง พกัหนูเพื่อให้ปรับ
สภาพกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนด าเนินการทดลอง การศึกษาในหนูทดลองน้ี ไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในสตัวท์ดลอง มหาวทิยาลยัรังสิต ตามเลขท่ีอนุมติัการวจิยั RSEC 02/2559 

3.3 การใหแ้อลกอฮอลแ์ละสารสกดัแก่สตัวท์ดลอง 
แบ่งหนูทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ตัว เหน่ียวน าให้ตับเกิดการบาดเจ็บในกลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม 

ดดัแปลงตามวธีิของ Ho et al. (2012) โดยให้เอทานอลความเขม้ขน้ 50% v/v ปริมาตร 100 L ผ่านทางทางเดินอาหาร
ดว้ย intragastric tube วนัละ 2 คร้ัง เป็นเวลาติดต่อกนั 7 วนั ขณะท่ีกลุ่มทดลองอีก 2 กลุ่มไดรั้บน ้ ากลัน่หรือสารสกดั
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ยา่นางแดง (ความเขม้ขน้ 1,500 mg/kg) ปริมาตร 100 L กลุ่มทดลอง 3 กลุ่มท่ีไดรั้บเอทานอล 7 วนัแลว้ ด าเนินการให้
สารสกดัยา่นางแดงท่ีความเขม้ขน้ 500 mg/kg, 1,000 mg/kg และ 1,500 mg/kg เป็นเวลา 7 วนัดงัแสดงในตารางท่ี 1 งด
อาหารหนูทดลอง 1 คืน หลงัจากนั้ นท าให้หนูทดลองสลบด้วยการดม ether เก็บตวัอย่างโดยเจาะเลือดจากหัวใจ 
(cardiac puncture)  

 
ตารางที่ 1 การให้สารแก่หนูทดลอง 
Group Alcohol induction Treatment 
Normal control None Distilled water 
BSE control  None BSE 1,500 mg/kg 
Ethanol 7 days None 
Ethanol + BSEL 7 days BSE 500 mg/kg/day 
Ethanol + BSEM 7 days BSE 1,000 mg/kg/day 
Ethanol + BSEH 7 days BSE 1,500 mg/kg/day 
BSE = สารสกดัยา่นางแดง 

 
3.4 การตรวจประเมินทางชีวเคมี 
น าเลือดไปป่ัน เหวี่ยงท่ี  3,500 rpm นาน 10 นาที  หลังจากนั้ นน าซี รัมมาทดสอบปริมาณ aspartate 

aminotransferase (AST) และ alanine aminotransferase (ALT) โดยใชเ้คร่ืองวเิคราะห์อตัโนมติั Cobas Integra 400 Plus 
(Roche, Switzerland) 

3.5 การวเิคราะห์ทางสถิติ 
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงในรูปของค่าเฉล่ีย (mean) + ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

การเปรียบเปรียบเทียบกลุ่มทดลอง ถา้ขอ้มูลมีการกระจายตวัปกติ ใชส้ถิติ one-way ANOVA และ LSD test ถา้ขอ้มูลมี
การกระจายตวัไม่ปกติ ใชส้ถิติ Mann-Whitney U test ก าหนดใหค้่า p <0.05 มีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
4. ผลการวจิยั 

ระดับของเอนไซม์ AST และ ALT ในหนูทดลองท่ีได้รับสารสกัดย่านางแดงความเข้มขน้ 1,500 mg/kg 
(ตารางท่ี 2) เม่ือเทียบกบัหนูกลุ่มควบคุม พบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั แสดงวา่สารสกดัยา่นางแดงท่ีความ
เขม้ขน้สูงสุดในการวจิยัน้ี ไม่ส่งผลใหเ้กิดพิษต่อตบั  
 
ตารางที่ 2 ผลของสารสกดัยา่นางแดงต่อระดบัเอนไซมต์บัในหนูทดลอง 
 AST (U/L) ALT (U/L) 
Normal control 67.3 + 5.03 31.7 + 3.79 
BSE 1,500 mg/kg/day  75.0 + 16.46 45.0 + 30.64 
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กลุ่มหนูทดลองท่ีได้รับ 50% เอทานอลเป็นเวลา 7 วนัติดต่อกัน มีระดับเอนไซม์ AST และ ALT เท่ากับ 
197.0 + 55.76 และ 112.7 + 68.63 U/L ตามล าดับ (ตารางท่ี 3)  ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p 
<0.05) แสดงวา่ การใหเ้อทานอลดว้ยวิธีการดงักล่าวน้ี ท าใหต้บัไดรั้บบาดเจ็บ จึงพบระดบั AST และ ALT สูงข้ึน การ
ให้สารสกดัย่านางแดงท่ีความเขม้ขน้ต่าง ๆ ไดแ้ก่ 500, 1,000 และ 1,500 mg/kg เป็นเวลาติดต่อกนั 7 วนั แก่กลุ่มหนู
ทดลองท่ีได้รับเอทานอล พบว่าระดับของเอนไซม์ AST มีค่า 101.7 + 24.03, 71.3 + 26.76 และ 72.3 + 9.07 U/L 
ตามล าดับ ซ่ึงต ่ากว่าระดับ AST ในกลุ่มหนูทดลองท่ีได้รับเอทานอลอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p <0.01) 
ระดับ ALT ในกลุ่มหนูทดลองท่ีไดรั้บเอทานอลภายหลงัได้รับสารสกัดย่านางแดงท่ีความเขม้ขน้ 500, 1,000 และ 
1,500 mg/kg มีค่าเท่ากบั 54.0 + 39.28, 35.7 + 4.04 และ 28.7 + 3.51 U/L ตามล าดบั ซ่ึงต ่ากวา่ระดบั ALT ในกลุ่มหนู
ทดลองท่ีไดรั้บเอทานอลอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p <0.05) นอกจากน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม
พบวา่ระดบัเอนไซม ์AST และ ALT ไม่แตกต่างกนั แสดงวา่ สารสกดัยา่นางแดงมีฤทธ์ิช่วยฟ้ืนฟูสภาพหรือท าให้ลด
การบาดเจ็บของเซลลต์บั และส่งผลใหเ้อนไซม ์AST และ ALT มีค่าใกลเ้คียงกบักลุ่มควบคุม 
 
ตารางที่ 3 ผลของสารสกดัยา่นางแดงต่อตบัหนูทดลองท่ีไดรั้บบาดเจบ็จากแอลกอฮอล ์

Treatment AST (U/L) ALT (U/L) 
Normal control 67.3 + 5.03 31.7 + 3.79 
Ethanol 197.0 + 55.76* 112.7 + 68.63* 
Ethanol + BSE 500 mg/kg/day 101.7 + 24.03## 54.0 + 39.28# 
Ethanol + BSE 1,000 mg/kg/day 71.3 + 26.76## 35.7 + 4.04# 
Ethanol + BSE 1,500 mg/kg/day 72.3 + 9.07## 28.7 + 3.51## 
*p < 0.01 เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม; #p < 0.05, ##p < 0.01 เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไดรั้บเอทานอล; BSE = สารสกดัยา่นางแดง 

 
5. การอภิปรายผล 

โรคตบัจากแอลกอฮอล ์มีลกัษณะทางคลินิกท่ีแตกต่างกนัตั้งแต่มีไขมนัสะสมในตบั ตบัอกัเสบและตบัแข็ง 
ผูป่้วยโรคตบัจากแอลกอฮอล ์จะมีระดบัของสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น reduced glutathione ลดลง แต่มีระดบัของอนุมูล
อิสระสูงข้ึน (Aggarwal, 2013; Gupta et al., 2005) เน่ืองจากเมแทบอลิซึมของแอลกอฮอลท์ าให้มีการสร้าง ROS มาก
ข้ึน โดยเฉพาะวิถีท่ีใช ้CYP2E1 ท าให้มี O2

-∙, H2O2, OH. เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ส่งผลให้เซลล์ตบัเสียหายในท่ีสุด (Ceni et 
al., 2014) เอนไซม ์AST และ ALT จึงมีระดบัสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองหมายบ่งช้ีการบาดเจ็บของเซลลต์บั (DeSantis 
et al., 2013) ในการวจิยัน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการท าใหต้บับาดเจ็บ โดยใหก้ลุ่มหนูทดลองไดรั้บ 50% แอลกอฮอลเ์ป็นเวลา 7 
วนั ท าให้ระดบัของ AST และ ALT สูงกวา่หนูกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือให้สารสกดัยา่นางแดงความ
เขม้ขน้ 500, 1,000 และ 1,500 mg/kg พบวา่ ระดบัเอนไซม ์AST และ ALT ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบั
กลุ่มหนูทดลองท่ีได้รับแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว และระดับเอนไซม์ทั้ งสองยงัมีค่าใกลเ้คียงกบัหนูทดลองกลุ่ม
ควบคุม ในการวิจยัน้ี ใชส้ารสกดัน ้ ามาทดสอบ เน่ืองจากมีรูปแบบการใชเ้หมือนแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยท่ีมีประสิทธิผลและปลอดภยัในการถอนพิษ (วฒิุ วฒิุธรรมเวช, 2546) 
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กลไกของสารสกัดย่านางแดงท่ีช่วยลดการบาดเจ็บของเซลล์ตับ อาจมีความเก่ียวขอ้งกับการลดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด (นวพร เหลืองทอง และคณะ, 2559) หรือช่วยลดปริมาณอนุมูลอิสระจากเมแทบอลิซึมของ
แอลกอฮอล ์เน่ืองจากยา่นางแดงมีสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น สารประกอบฟีนอล และมีฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระจากการ
ทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity และ ferric reducing activity (Phalanisong et al., 2018) อย่างไรก็
ตาม ควรมีการทดสอบเพ่ิมเติม เช่น หาสารออกฤทธ์ิส าคญัในสารสกดัย่านางแดง, ระดับอนุมูลอิสระและสารตา้น
อนุมูลอิสระในเลือดของหนูทดลอง, การแสดงออกของยนีท่ีเก่ียวขอ้ง และการตรวจทางจุลพยาธิวทิยา 
 
6. บทสรุป 

การวจิยัคร้ังน้ี แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของสารสกดัยา่นางแดงท่ีช่วยลดการบาดเจ็บของเซลลต์บัอนัเกิดจาก
การชกัน าของแอลกอฮอล ์ในอนาคต อาจน ามาใชร่้วมในการรักษาโรคตบัจากแอลกอฮอลไ์ด ้
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