
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

โครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตาํรับ

ยารักษาโรคจับโปงแห้งเข่า (ระยะที ่1) 

 

 

เสนอต่อ 

สถาบันการแพทย์แผนไทย 

กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

 

 

โดย 

รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร  อฐิรัตน์ 

 

 

 

 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 



กติติกรรมประกาศ 

 

 โครงการวิจยัเร่ืองการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภยัของตาํรับยารักษาโรคจบัโปง

แห้งเข่าช่ือตาํรับยาพอกดูดพิษ ซ่ึงไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากสถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรม

พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ทางผูว้ิจยัขอขอบคุณสถาบนัการแพทยแ์ผนไทย

ในการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในคร้ังน้ี นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในด้านสถานท่ี ตลอดจน

เคร่ืองมือวิจยั ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีทาํให้การวิจยัคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทาง

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลงานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทยท่ี์กาํลงัพฒันาและสนบัสนุน

การใชต้าํรับยาไทยท่ีมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการนาํไปศึกษาวจิยัในระดบั

คลินิกต่อไป 

  

       รองศาสตราจารย ์ดร. อรุณพร  อิฐรัตน์ 

        หวัหนา้โครงการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ข 

บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสารสกดัตาํรับยาพอกดูดพิษ รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
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กวา่มาตรฐานเพราะมีการบูรเป็นส่วนประกอบ เกลือเม็ดมีปริมาณเถา้ทั้งหมดและเถา้ท่ีไม่ละลายใน
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และการวิเคราะห์ปริมาณสารสําคญัดว้ยแก๊สโครมาโตรกราฟี พบวา่สารท่ีมีปริมาณสูงสุด คือ สาร 
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ดีท่ีสุดโดยมีค่า IC50 เท่ากบั 18.86, 27.26 และ 16.962 µg/ml ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบั Indomethacin 

ท่ีเป็น Positive control ซ่ึงมีฤทธ์ิยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์ การยบัย ั้งเอนไซม์ COX-2 และ 
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สารสกดัชั้นนํ้ าและเอทานอล 50%ไม่มีฤทธ์ิยบัย ั้งการอกัเสบผ่านกลไกดงักล่าว ส่วนสารสกดั

สมุนไพรเด่ียวท่ีเป็นส่วนประกอบในตาํรับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95% พบวา่สารสกดั

สมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นการอกัเสบโดยการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์สูงสุด 3 ลาํดบัแรก 

คือ ดองดึง ว่านนางคาํ และดีปลี ซ่ึงมีค่า IC50 เท่ากบั 0.22, 0.24  และ 0.41 µg/ml ตามลาํดบั ผล

การศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบของสารสกดัตาํรับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95% และเอทา

นอล 50% ในสัตวท์ดลองพบวา่การทดสอบฤทธ์ิตา้นการอกัเสบโดยใช ้Model Rat Paw Edema หนู

ท่ีไดรั้บการป้อนสารสกดัตาํรับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95%  ในขนาด 30 มก./กก. ก่อน

เหน่ียวนาํให้เกิดอกัเสบเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จะสามารถลดการอกัเสบไดใ้นชัว่โมงท่ี 3 การให้สาร

สกดัในขนาดสูงข้ึนคือ 100 และ 300 มก./กก. จะสามารถลดการอกัเสบไดอ้ยา่งเด่นชดัตั้งแต่ชัว่โมง

ท่ี 1-3 โดยท่ีขนาด  300 มก./กก. จะสามารถยบัย ั้งการอกัเสบท่ีชัว่โมงแรกไดสู้งสุดเท่ากบั 55.31% 

เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม สารสกดัตาํรับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 50% มีฤทธ์ินอ้ยกวา่สาร

สกดัตาํรับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95%   
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การทดลองฤทธ์ิตา้นการอกัเสบโดยใช ้Model Rat ear edema พบวา่การทาสารมาตรฐาน 

Diclofenac ท่ีใบหูท่ีถูกกระตุน้ให้มีการอกัเสบ สามารถยบัย ั้งการอกัเสบไดต้ั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1-3 คิด

เป็นร้อยละค่าไดเ้ท่ากบั 70.15, 39.13 และ 44.00 ตามลาํดบั ในขณะท่ีสารสกดัตาํรับยาพอกดูดพิษ

ชั้นเอทานอล 95% ท่ีความเขม้ขน้ 2% สามารถยบัย ั้งการอกัเสบไดใ้นชัว่โมงท่ี 3 ภายหลงัการทาสาร

ทดสอบคิดเป็นร้อยละไดเ้ท่ากบั 46.31 ซ่ึงเป็นค่าท่ีดีกวา่ Diclofenac ชัว่โมงท่ี 3 แสดงว่าตาํรับยา

ออกฤทธ์ิชา้ และจะออกฤทธ์ิสูงข้ึนในชัว่โมงถดัไป สําหรับการทาสารสกดัตาํรับยาพอกดูดพิษชั้น

เอทานอล 50% ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัของร้อยละการอกัเสบของใบหนู ณ เวลาใดๆ 

เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม  

จากการศึกษาความคงตวัของตาํรับในสภาวะเร่ง คือเก็บท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส และ

ความช้ืนสัมพทัธ์ 75% นาน 4 เดือน พบวา่ เม่ือเวลาผา่นไป 15 วนัฤทธ์ิตา้นการอกัเสบจะลดลง และ

จะคงท่ี ตั้งแต่วนัท่ี 15 ถึงวนัท่ี 90 แต่เม่ือระยะเวลาผา่นไป ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบจะเพิ่มมากข้ึนทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะสารเคมีท่ีอยูใ่นตาํรับเปล่ียนแปลง  

ดังนั้ นสรุปว่าตาํรับยาพอกดูดพิษ สามารถยบัย ั้ งการอักเสบทั้ งในหลอดทดลองและ

สัตวท์ดลอง ขนาดท่ีใชส้ํารับรับประทานคือ 300 mg/kg และ ทาใชเ้พียง 2 % ก็พบวา่มีฤทธ์ิดี สาร

สกดัท่ีมีฤทธ์ิดีคือ การสกดัดว้ยเอทานอล 95% ตาํรับมีความคงตวัเม่ือเก็บไว ้2 ปี ฤทธ์ิจะลดลงเหลือ 

คร่ึงหน่ึงดงันั้นตอ้งปรับขนาด ถา้ตอ้งนาํตาํรับน้ีไปใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคจบัโปงแหง้เข่า 
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Abstract 

 

 The objectives of this research were to investigate the methods of extraction, quality 

control of extracts and raw materials of Ya-Pok-Dud-Pit (PD) preparation and also study anti-

inflammatory activity on both in vitro and in vivo model of its extract by maceration in 95% 

ethanol and 50% ethanol.  

 The results found that PD had the high moisture content because it had camphor and salt 

as its components. Total ash and acid insoluble ash of PD were 38.185% and 3.156%, 

respectively. Twenty plant ingredients of PD were accepted by following on the criteria of Thai 

herbal Pharmacopoeia related with standard heavy metal contamination. The highest ingredient 

which analyzed by GC-MS was camphor. The percentage of yield of 95% ethanol, 50% ethanol 

and water extract were 6.09, 11.73 and 3.51%, respectively. The 95% ethanolic extract of PD 

showed anti-inflammatory activity by inhibitory effect on NO production, on COX-2 and TNF-α 

release had IC50 value as 18.86, 27.26 and 16.962 µg/ml, respectively, IC50 values of 

Indomethacin were 20.32, 1.002 and 51.42 µg/ml, respectively.  The 95% ethanolic extract of PD 

showed higher inhibitory effect on NO production and TNF-α release than Indomethacin. Water 

and 50% ethanolic extract had no inhibitory effect on three pathways. The 95% ethanolic extract 

of Dongdung, Vannangkum and Deeplee showed the highest inhibitory effect on NO production 

(IC50 = 0.22, 0.24 and 0.41 µg/ml, respectively). The anti-inflammatory activity in Model Rat Paw 

Edema of 95% ethanol and 50% ethanol extract of PD were investigated. The rats were induced 

inflame condition 1 hour and after that they were get 30 mg/kg of 95% ethanolic extract of PD by 

oral administration. The inflammation can be reduced in the third hour. The dose 300 mg/kg of 

PD reduced inflammation at the first hour as 55.31% comparative with control group. The 50% 

ethanol extract showed less activity on rat paw edema model than 95% ethanol extract. 

 The rat ear edema was also investigated. Diclofenac showed inhibitory edema at the first, 

second and third hour as 70.15, 39.13 and 44.00 %, respectively. The PD extract by 95% ethanol 

at concentration 2% reduced edema 46.31% at the third hours which was better activity than 

Diclofenac at the third time. This result was described that the PD extract by 95% ethanol was 

absorbed slowly.  

The stability testing of 95% ethanolic extract on accelerated condition (45°C, 75% RH 

for four months) was also investigated and tested by inhibitory effect on NO production. The 

inhibitory effect on NO production reduced on day 15 until day 90 as 50% and the activity 



 จ 

increased on day 120 because the ingredients of PD were changed. Thus, dose of PD should be 

adjusted when apply with patients. 

 3 3By conclusion, PD can be anti-inflammatory drug on both in vitro and in vivo. 300 

mg/kg and 2% were recommended for oral and apply skin. Maceration by 95% ethanol was 

recommended for extraction of PD. The stability of PD should be continue studied because its 

activity decreased 50%, so its dose for application have to adjusted for using to treat  in patients.  
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 สกดัดว้ย 95% เอทานอล 

4.2 โครมาโตแกรมของสารเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของตาํรับยาพอกดูดพิษ  61 

 สกดัดว้ย 50% เอทานอล 

4.3 แก๊สโครมาโตรกราฟีเปรียบเทียบสารสกดัตาํรับยาพอกดูดพิษ 95% เอทานอล 69  

ท่ีทดสอบความคงตวัท่ีเวลา 0, 15, 30, 60 และ 90 วนั ตามลาํดบั 
 



บทที ่1 
 

บทน า 
 

หลกัการและเหตุผล  
โรคขอ้เข่าเส่ือมหรือทางการแพทยแ์ผนไทยเรียกว่าโรคจบัโปงแห้งเข่าเป็นภาวะท่ีพบได้

บ่อยมากในคนไทย และมกัเป็นทั้งสองขา้ง พบวา่เม่ือขอ้เข่าขา้งหน่ึงเร่ิมเส่ือมแลว้ผูป่้วยเกือบทุกราย
มกัมีขอ้เข่าอีกขา้งหน่ึงเส่ือมตามมา โรคขอ้เข่าเส่ือมเกิดข้ึนไดก้บัขอ้เข่าทุกส่วน ผูท่ี้ขอ้เข่าเส่ือมจะมี
อาการปวดเสียวท่ีเข่า โดยเฉพาะเวลาเคล่ือนไหวขอ้หรือเวลาลงน ้ าหนกั ถา้เป็นมากจะปวดเวลา
กลางคืน บางรายเวลาอากาศช้ืนและเยน็จะปวดมากข้ึน รวมทั้งมีอาการขอ้แข็งเคล่ือนไหวล าบาก มี
ขอ้จ ากดัในการงอและเหยียดของขอ้เข่า มีอาการบวมท่ีขอ้ ขอ้เข่าเส่ือมอาจเกิดร่วมกบัการอกัเสบ 
พบมีเสียงดงัในขอ้เข่า ซ่ึงเกิดจากการขดักนัของกระดูกท่ีมาพอกรอบๆ ของขอ้เข่า อาจจะพบอาการ
เข่าอ่อน เข่าทรุด พร้อมกบัอาการปวด ขดั บริเวณเข่า ขอ้ผิดรูปเกิดความพิการ เข่าโก่ง เข่าคดชนกนั 
หรือขาเก กลา้มเน้ือรอบๆ ขอ้ท่ีเส่ือมจะลีบลง เน่ืองจากผูป่้วยพยายามหลีกเล่ียงการใชข้อ้ท่ีมีอาการ
ปวด อาการปวดจะรบกวนการใช้ชีวิตประจ าวนั ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง  บางคน
ปวดมากจนตอ้งหยุดงาน รบกวนการนอนท าให้นอนไม่หลบัหรือต่ืนกลางดึกเน่ืองจากอาการปวด 
อาจส่งผลท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีแยล่ง การรักษาข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของอาการ อายุ และกิจวตัร
ประจ าวนั การรักษามกัประกอบดว้ยการใช้ยา การออกก าลงักาย การประคบความร้อนความเย็น 
การป้องกนัการเส่ือมของขอ้ท่ีมากข้ึน ตลอดจนการผา่ตดั ซ่ึงลว้นแลว้แต่ตอ้งใชง้บประมาณในการ
รักษา อีกทั้งยงัเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาแกป้วดมากเกินไป เช่น แผลในกระเพาะอาหาร 
เป็นตน้ 
 ตามภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ไดมี้การใช้ยาและมีการใช้หตัถการอ่ืนในการรักษาโรค
จับโปงแห้งเข่า ซ่ึงจากประสบการณ์ของผูท้รงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยและการตรวจ
ใหบ้ริการในสถาบนัวจิยัการแพทยแ์ผนไทย ไดมี้การรักษาโดยใชต้ ารับยาไทยพอกรักษา และพบวา่
มีผูป่้วยหลายรายอาการดีข้ึน และปัจจุบนัยงัคงมีการใชก้ารรักษาดว้ยวธีิน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
 สถาบนัวิจยัการแพทยแ์ผนไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงไดจ้ดัท า
โครงการวิจยัประสิทธิผลและความปลอดภยัของต ารับยารักษาโรคจบัโปงแห้งเข่า (ระยะท่ี 1) โดย
ในปีงบประมาณ 2554 ศึกษาควบคุมคุณภาพและศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในสัตวท์ดลอง หากพบ
ฤทธ์ิในการตา้นการอกัเสบเบ้ืองตน้จึงจะน าไปศึกษาในคน เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาผูป่้วยโรค
ขอ้เข่าเส่ือม และทดแทนการใชย้าแผนปัจจุบนัต่อไป 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อควบคุมคุณภาพต ารับยารักษาโรคจบัโปงแหง้เข่า 

 2. เพื่อศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในสัตวท์ดลอง 
 
สูตรต ารับยารักษาโรคจับโปงแห้งเข่า (ยาพอกดูดพษิ) สรรพคุณ และวธีิการใช้ 
ส่วนประกอบของยา  

ผิวมะกรูด เมล็ดพริกไทยล่อน หวัวา่นนางค า หวัวา่นร่อนทอง เหงา้ข่า รากเจตมูลเพลิงแดง 
ดีปลี ใบมะค าไก่ ใบมะขาม ใบส้มป่อย หวักะทือ เหงา้ขิง ผกัเส้ียนผ ีวา่นน ้ า หวัดองดึง ใบพลบัพลึง 
ตน้กา้มปูหลุด เกลือเมด็ ไพล และการบูร  
สรรพคุณของยา 
 ใชไ้ดผ้ลดีกบัโรคจบัโปง โรคล าบอง โรคบวมต่างๆ มีอาการอกัเสบ ปวด แดง ร้อน และมี
น ้าในขอ้ 
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บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

สูตรต ารับยารักษาโรคจับโปงแห้งเข่า (ยาพอกดูดพษิ) สรรพคุณ และวธีิการใช้ 
ส่วนประกอบของยา  

ผวิมะกรูด     หนกั 1 บาท 
เมล็ดพริกไทยล่อน    หนกั 1 บาท 
หวัวา่นนางค า     หนกั 1 บาท 
หวัวา่นร่อนทอง     หนกั 1 บาท 
เหงา้ข่า      หนกั 1 บาท 
รากเจตมูลเพลิงแดง    หนกั 1 บาท 
ดีปลี      หนกั 1 บาท 
ใบมะค าไก่     หนกั 1 บาท 
ใบมะขาม     หนกั 1 บาท 
ใบส้มป่อย     หนกั 1 บาท 
หวักะทือ     หนกั 1 บาท 
เหงา้ขิง      หนกั 1 บาท 
ผกัเส้ียนผ ี     หนกั 1 บาท 
วา่นน ้า      หนกั 1 บาท 
หวัดองดึง     หนกั 1 บาท 
ใบพลบัพลึง     หนกั 1 บาท 
ตน้กา้มปูหลุด     หนกั 1 บาท 
เกลือเมด็     หนกั 1 บาท 
ไพล      หนกั 10 บาท 
การบูร      หนกั 5 บาท 

 
สรรพคุณของยา 
 ใชไ้ดผ้ลดีกบัโรคจบัโปง โรคล าบอง โรคบวมต่างๆ มีอาการอกัเสบ ปวด แดง ร้อน และมี
น ้าในขอ้ 
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วธีิท าน า้หมักยา 
สูตรยาน ้าหมกัยาของอาจารย ์ : ใชข้า้วเหนียว 1 ลิตร (ขา้วเหนียวเก่า) น่ึงแลว้ผึ่งใหห้มาดๆ 

     ผสมลูกแป้งสาโท 1 ลูก 
สูตรน ้าหมกัยาท่ีใช ้  : ใชข้า้วเหนียวด า 2 ½ กิโลกรัม (ขา้วเหนียวเก่า) 

ขา้วเหนียวขาว 2 ½ กิโลกรัม (ขา้วเหนียวเก่า) ผสมกนัน่ึงให้สุก
แลว้ลา้งน ้ าสะอาด 3-7 คร้ัง ผึ่งลมในกระดง้ให้หมาดๆ ผสมลูก
แป้งสาโท 5 ลูก หมกัขา้วในไหทิ้งไว ้7 วนั เปิดฝาออกเทน ้ าปูน
ใสจ านวน 10 ลิตรลงคนให้กระจายปิดฝาไว ้2-3 วนั หลงัจาก
นั้นเผยอบา้ง แลว้ทิ้งไวจ้นครบ 7 วนั แลว้กรองเอาน ้ ามาใสๆ มา
ใช ้ส่วนกากยาท่ีหมกัแลว้อาจเอาไปเป็นเช้ือหมกัต่อไปได ้

วธีิผสมยา 
1. บดยาทุกอยา่งพอหยาบๆ ไม่ตอ้งละเอียดมาก ยกเวน้การบูรไม่ตอ้งบด แลว้น ามาผสมกบั

ยาท่ีบดแลว้ใหเ้ขา้กนั 
2. น าขวดสีชา (ขวดเบียร์หรือขวดเหลา้ขาว) เอาผงยาใส่ปริมาณ ¼ ของขวด 
3. เติมน ้ าหมกัยาใส่ให้พอแค่คอขวด แล้วปิดฝาไม่ตอ้งสนิทเพราะจะมีแก๊สออกมาและ

หมัน่เขยา่ขวดอยูเ่สมอ เพื่อให้ตวัยาละลายออกมาไดดี้ในช่วง 1 สัปดาห์แรก หลงัจากนั้นปิดฝาให้
สนิท 

4. รอระยะเวลาหมกัประมาณ 3 เดือนจึงใชไ้ด ้ถา้หมกัไวป้ระมาณ 1 ปี ยาจะมีประสิทธิภาพ
ดีข้ึน 
 
วธีิใช้ยา 

1. ประคบดว้ยน ้าร้อนบริเวณท่ีมีอาการเพื่อขจดัส่ิงอุดตนัรูขมุขน 
2. ก่อนใชย้าตอ้งเขยา่ขวดยาก่อนแลว้เทน ้ายาลงในส าลีแผน่ใหชุ่้ม 
3. แปะยาลงบริเวณท่ีมีอาการแลว้ใช้ผา้พนัให้เรียบร้อย ทิ้งไวป้ระมาณ 15-30 นาที แล้ว

สังเกตอาการ 
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สมุนไพรทีเ่ป็นส่วนประกอบในต ารับ  มีงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องดังนี ้
 
2.1 มะกรูด 

 

 
 

รูปที่2.1 มะกรูด 

 

ช่ือไทย   มะกรูด 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Citrus hystrix DC. 
ช่ือพ้อง Citrus echinata St.-Lag., Citrus latipes Hook.f. & Thomson ex Hook.f., 

Citrus papedia Miq. 
ช่ือสามัญ  Leech Lime, Kaffir Lime, Mauritius Papeda, Porcupine Orange 
ช่ืออืน่ ๆ   มะขนุ มะขดู ส้มกรูด ส้มมัว่ผ ีโกร้ยเชียด มะข ู
ช่ือวงศ์   Rutaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมย้ืนตน้ สูงถึง 12 เมตร ล าตน้และก่ิงมีหนาม ใบรูปไข่กวา้งถึงไข่แกมรีหรือขอบขนาน 
ขนาดกวา้ง 2-6 เซนติเมตร ยาว 3-15 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบหรือมน ขอบใบจกัมน 
กา้นใบมีปีกเป็นแผน่คลา้ยใบ คลา้ยรูปล่ิมหรือไข่หัวกลบั ดูเหมือนใบเป็น 2 ตอน แผ่นใบมีต่อม
น ้ ามนัใส ดอกออกตรงซอกใบ มีกล่ินหอม ดอกเด่ียวหรือช่อ มี 2-12 ดอก กลีบเล้ียงมี 4-5 กลีบ รูป
ไข่กวา้ง ปลายแหลม กลีบดอกมี 4-5 กลีบ กลีบหนา รูปไข่แกมรี ปลายมนแหลม สีขาว ดา้นนอกมี
ต่อมน ้ ามนั กลีบร่วงง่าย เกสรเพศผูจ้  านวนมาก กา้นเกสรสีขาว อบัเรณูสีเหลืองอ่อน เกสรเพศเมีย 
รูปคลา้ยกระบอง สีเหลืองแกมเขียว ยอดเกสรกลม สีเหลืองแกมเขียว รังไข่ค่อนขา้งกลม ส่วนบน
กวา้ง มีหลายช่อง ผลแบบส้มค่อนขา้งกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3-7 เซนติเมตร เปลือกหนา ผิวขรุขระ 
สีเขียว เม่ือสุกสีเหลือง มีเมล็ดหลายเมล็ด 
สรรพคุณทางยาไทย  
 ผล ใชเ้ป็นยาฟอกลา้งและบ ารุงโลหิตระดู   

เปลอืกผล ใชป้รุงเป็นยาลม ขบัลมในล าไส้และขบัระดู 
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ข้อมูลการวจัิยทีส่ าคัญ 
สารส าคัญ    

   a-thujene, a-pinene, camphene, sabinene, b-myrcene, a-terpinene, limonene, g-terpinene, 
cis-linalool oxide, trans-linalool oxide, linalool, citronellal, terpinen-4-ol, a-terpineol, 
caryophyllene, bergamottin, N-(iminoethyl)-L-ornithine (L-NIO), oxypeucedanin, 5-[(6',7'-
dihydroxy-3', 7'-dimethyl-2-octenyl)oxy]psoralen 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สาร coumarins ท่ีแยกไดจ้ากผิวมะกรูด ไดแ้ก่ bergamottin, N-(iminoethyl)-L-ornithine 

(L-NIO), oxypeucedanin และ 5-[(6',7'-dihydroxy-3', 7'-dimethyl-2-octenyl)oxy]psoralen เม่ือ
น ามาทดสอบฤทธ์ิตา้นการอกัเสบโดยการยบัย ั้งการหลัง่ Nitric oxide จากกการเหน่ียวน าดว้ย 
lipopolysaccharide (LPS) และ interferon-gamma (IFN-gamma) ในเซลล์แมคโครฟาจของหนู 
(RAW 264.7 cells) ผลการทดสอบพบวา่สาร bergamottin และ N-(iminoethyl)-L-ornithine (L-
NIO) มีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบโดยมีค่า IC50 = 14 M และ 7. 9 M ตามล าดบั ในขณะท่ีสาร 
oxypeucedanin และ 5-[(6',7'-dihydroxy-3', 7'-dimethyl-2-octenyl)oxy]psoralen ไม่มีฤทธ์ิในการ
ตา้นการอกัเสบ (Murakami et al., 1999) 
 
2.2 มะค าไก่ 

 

 
 

รูปที ่2.2 มะค าไก่ 
 

ช่ือไทย   มะค าไก่ 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa 
ช่ือพ้อง   Putranjiva roxburghii Wall. 
ช่ือสามัญ  - 
ช่ืออืน่ ๆ   ประค าไก่ มะค าดีไก่ มะองนก มกัคอ้ 
ช่ือวงศ์   Euphorbiaceae 
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมต้น้ ตน้และก่ิงกา้นสีขาวนวล ก่ิงทอดห้อยลง ใบเด่ียว เรียงสลบั ขอบใบหยกัถ่ี รูปรี โคน
ใบเบ้ียวดอกแยกเพศ อยูต่่างตน้ ผลกลม 
สรรพคุณทางยาไทย 
 ใบ แกโ้รคหอบหืด แกไ้ขแ้กห้วดั แกป้วดเม่ือยกลา้มเน้ือ  
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 - 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 - 
 
2.3 มะขาม 

 

 
 

รูปที่ 2.3 มะขาม 
 

ช่ือไทย   มะขาม 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Tamarindus indica L. 
ช่ือพ้อง   - 
ช่ือสามัญ  Indian Date, Sampalok, Tamarind 
ช่ืออืน่ ๆ ตะลูบ (ชาวบน-นครราชสีมา) ม่องโคลง้ (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี) มอดเล 

ส่ามอเกล (กะเหร่ียง- แม่ฮ่องสอน) อ าเปียล (เขมร-สุรินทร์) มะขามแมว 
มะขามกะดาน 

ช่ือวงศ์   Leguminosae-Caesalpinioideae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมย้นืตน้ สูง 15-25 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบั ใบยอ่ยรูปขอบขนาน กวา้ง 5-8 
เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อเล็กๆ ตามปลายก่ิง หน่ึงช่อมี 10-15 ดอก ดอกยอ่ย
ขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดงอยูก่ลางดอก ผลเป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโคง้ ยาว 
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3-20 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน ้ าตาลเกรียม เน้ือในติดกบัเปลือกมีรสเปร้ียวและ
หวาน 
สรรพคุณทางยาไทย 

เนือ้ในเมลด็ ใชเ้ป็นยาฆ่าพยาธิไส้เดือน  
 เนือ้ผล ใชเ้ป็นยาถ่าย และยาแกไ้อกดัเสมหะ  

เปลอืกต้น เป็นยาสมานคุมธาตุ  
ใบและยอดอ่อน ใชใ้นการกดัฟอกผวิหนงั 

ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 
สารส าคัญ 

 tannin, tataric 
ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
- 
 

2.4 ส้มป่อย 

 

 
 

รูปที่ 2.4 ส้มป่อย 
 

ช่ือไทย   ส้มป่อย 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Acacia concinna (Willd.) DC. 
ช่ือพ้อง   Mimosa concinna Willd. 
ช่ือสามัญ  Soap Pod  
ช่ืออืน่ ๆ   ส้มขอน (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) 
ช่ือวงศ์   Leguminosae-Mimosoideae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมเ้ถาเน้ือแข็ง ไมพุ้่มรอเล้ือยหรือไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก ก่ิงกา้นมีหนามและขน หูใบรูปหวัใจ 
กวา้ง 1.5-6.6 มิลลิเมตร ยาว 3-8 มิลลิเมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลบั ช่อใบยอ่ย 5-
10 คู่ ใบยอ่ย 10-35 คู่ต่อช่อใบย่อย เรียงตรงขา้มไม่มีกา้นใบย่อยเรียงตรงขา้มไม่มีกา้น ใบยอ่ยรูป
ขอบขนาน กวา้ง 0.8-3 มิลลิเมตร ยาว 3.5-11.5 มิลลิเมตร ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบตดั ขอบ
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ใบมีขน ดอกช่อกระจุกรูปทรงกลม กลีบเล้ียง 5 กลีบ เช่ือมติดกนัปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่แกมขอบ
ขนาน ปลายแหลมผลเป็นฝักรูปขอบขนานผิวย่นเม่ือแห้ง เมล็ดรูปวงรีถึงรูปโล่แบน กวา้ง 4.5-8 
มิลลิเมตร ยาว 6.5-11 มิลลิเมตร 
สรรพคุณทางยาไทย 
 ราก แกไ้ข ้แกโ้รคในล าไส้เล็กและใหญ่ 
 ต้น แกน้ ้าตาพิการ ขบัน ้าตา เป็นยาระบาย 

เปลอืกต้น ช่วยระบาย แกก้ระษยั ท าใหเ้ส้นเอน็หยอ่น ถ่ายเสมหะ 
ใบ แกโ้รคตา ช าระเมือกมนัในล าไส้ ถ่ายเสมหะ ฟอกลา้งเสมหะ โลหิตพิการ แกบิ้ด ขบั

พยาธิในล าไส้ รักษาบาดแผลเร้ือรัง แกเ้ส็นเอน็พิการ ขดัยอก 
ดอก แกเ้ส้นเอน็พิการ บ ารุงธาตุ 
ฝัก ขบัเสมหะ แกเ้สมหะอนัเหนียว เป็นยาถ่าย ท าใหอ้าเจียน แกไ้อ แกรั้งแค แกโ้รคผิวหนงั 

แกไ้ขจ้บัสั่น แกท้ราง แกไ้อ แกป้ากกุมาร แกส้ะอึก เจริญอาหาร เป็นยาปลูกผม 
ไม่ระบุส่วนที่ใช้ กดัเสมหะแห้ง แกเ้สมหะ น ้ าลายเหนียว แกไ้อ ขบัเสมหะ ท าให้อาเจียน 

เป็นยาถ่าย 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ  
Acaciaside, concinnomide, menthiafolic acid 
ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 -  
 
2.5 พริกไทยล่อน 
 

 
 

รูปที่ 2.5 พริกไทยล่อน 
 

ช่ือไทย   พริกไทยล่อน 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Piper nigrum L. 
ช่ือพ้อง   Piper aromaticum Lam. 
ช่ือสามัญ  Pepper 
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ช่ืออืน่ ๆ   พริกนอ้ย (เหนือ) 
ช่ือวงศ์   Piperaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมเ้ล้ือยเน้ือแข็ง ปลูกให้เล้ือยเกาะเสาหลกั บริเวณขอ้ขยายพองออก มีรากสั้นๆ ยึดเกาะพื้น 
ปลายยอดมีหูใบหุ้มใบอ่อน ใบเด่ียวเรียงสลบั รูปไข่กวา้ง ขนาดกวา้ง 5-12 เซนติเมตร ยาว 8-20 
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเวา้ อาจเอียงเล็กน้อย แผ่นใบดา้นบนสีเขียว เป็นมนั 
ดา้นล่างมีนวลเล็กนอ้ย มีจุดต่อมน ้ ามนัทัว่ไป ดอกช่อออกท่ีซอกใบ ช่อห้อยลง แบบเชิงลด ยาว 3-
15 เซนติเมตร ดอกเรียงชิดกนัแน่น ดอกแยกเพศหรือสมบูรณ์เพศ สีขาวแกมเหลืองอ่อน กลีบรวม 
เกสรเพศผูมี้ 2-4 อนั เกสรเพศเมีย ยอดเกสรมี 3-5 แฉก ผลรูปกลม  เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.4-
0.6 เซนติเมตร แก่สีแดงหรือด า ไม่มีกา้น มี 1 เมล็ดต่อผล เมล็ดรูปกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.3-0.4 
เซนติเมตร 
สรรพคุณทางยาไทย 
 ผล ขบัลม บ ารุงธาตุ ท าให้เจริญอาหาร รักษาอาการปวดกระเพาะอาหาร อาเจียน ทอ้งเสีย 
ปวดฟัน แกท้อ้งอืด อาหารไม่ยอ่ย แกห้วดั 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 a-pinene (5.76), b-pinene (10.89), b-myrcene (2.97), b-3-carene (19.27),  limonene 
(20.14), g-terpinolene (0.92), linalool (0.46), a-elemene (2.12), d-cubebene (0.14), a-copaene 
(2.33), trans-caryophyllene (28.13), a-humulene (1.57), germacrene D (0.16), b-selinene (0.29), 
bicyclogermacrene (0.10), b-bisabolene (0.29), d-cadinene (0.87), caryophyllene oxide (0.37) 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การทดสอบผลของสาร piperine ต่อการผลิต nitric oxide (NO) และ tumor necrosis factor-

alpha (TNF-alpha) Piperine ท่ีความเขม้ขน้ 5 /mL สามารถลดระดบั nitrite ท่ีผลิตจากเซลล ์
macrophages จาก 116.25 M เหลือ 15.67 M เม่ือทดสอบดว้ยวิธี L929 bioassay และเม่ือทดลอง
ในสัตวท์ดลองโดยวดัจากระดบั nitrite ในหนู Balb/C mice ท่ีถูกกระตุน้ดว้ย LPS  พบวา่ระดบั 
nitrite อยูท่ี่ 95.3 M เม่ือให้สาร piperine พบวา่มีระดบั nitrite ลดลงเหลือ 25 M ในขณะท่ีกลุ่ม
ควบคุมท่ีไดรั้บ Concanavalin-A (Con-A) มีระดบั nitrite อยูท่ี่ 83.1 M เม่ือให้สาร piperine พบวา่
มีระดบั nitrite ลดลงเหลือ 18.5 M  
 ผลการทดสอบสาร piperine ต่อการผลิต tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) พบวา่
หนู Balb/C mice ท่ีถูกกระตุน้ดว้ย LPS  มีระดบั TNF-alpha อยูท่ี่ 625.8 pg/mL เม่ือให้สาร piperine 
พบวา่มีระดบั TNF-alpha ลดลงเหลือ 105.8 pg/mL ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ Concanavalin-A 



 11 

(Con-A) พบวา่เม่ือให้สาร piperine มีระดบั TNF-alpha ลดลงเช่นเดียวกนั (Pradeep and G. Kuttan, 
2003) 

การศึกษาฤทธ์ิแกป้วด เม่ือให้สารสกดัพริกไทยแก่หนูทดลองในขนาด 10 mg/kg ร่วมกบั 
diclofenac sodium ในขนาด 5 mg/kg เปรียบเทียบกบัการให้ diclofenac sodium อยา่งเดียว พบวา่
สารสกดัพริกไทยช่วยเพิ่มฤทธ์ิแกป้วดของ diclofenac sodium ได ้24% (Pooja et al., 2007) 

การศึกษาฤทธ์ิแกป้วดและตา้นการอกัเสบ สาร piperine ซ่ึงพบในพริกไทย สามารถลด 
nociceptive และ arthritic symtoms ในหนูได ้เม่ือเวลาผา่นไป 8 และ 4 วนั ตามล าดบั ส่วนผลการ
ตรวจเน้ือเยือ่พบวา่ สาร piperine สามารถลดบริเวณท่ีมีการอกัเสบในขอ้เทา้ได ้(Bang et al., 2009) 

 
2.6 เจตมูลเพลงิแดง 

 

 
 

รูปที่ 2.6 เจตมูลเพลิงแดง 
 

ช่ือไทย   เจตมูลเพลิงแดง 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Plumbago indica L. 
ช่ือพ้อง   Plumbago rosea L. 
ช่ือสามัญ  Officinal Leadwort, Rose Coloured Leadwort, Rosy Leadwort 
ช่ืออืน่ ๆ ปิดปิวแดง (ภาคเหนือ) ปิดปีแดง (เลย) ไฟใตดิ้น(ใต)้ คุย้วุ่ (กาญจนบุรี)       

ตั้งชูโ้ว ้อุบะกจูะ๊  
ช่ือวงศ์   Plumbaginaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมพุ้ม่ลม้ลุกขนาดเล็ก สูงราว 1-1.5 เมตร มีอายุหลายปี ก่ิงกา้นมกัทอดยาว ยอดอ่อนสีแดง 
ล าตน้กลมเรียบ ก่ิงอ่อนสีเขียวปนแดง มีสีแดงบริเวณขอ้ ใบเป็นใบเด่ียวออกสลบักนั รูปไข่ กวา้ง 3-
5 เซนติเมตร ยาว 8-13 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน มีสีเขียว ใบบาง แผน่ใบมกับิด กา้นใบ
และแกนกลางใบอ่อนมีสีแดง ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ เชิงลด ยาว 20-90 เซนติเมตร กา้นช่อ
ดอกยาว 1-3 เซนติเมตร มีดอกยอ่ยจ านวนมาก ประมาณ 10-15 ดอก ดอกออกเป็นช่อตั้งข้ึนท่ีปลาย
ก่ิงหรือปลายยอด กลีบดอกสีแดงสด กลีบบางมี 5 กลีบ โคนกลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นหลอดเล็กๆ 
ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปไข่กลบั ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายกลีบกลม 
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เป็นต่ิงหนามตอนปลาย ใบประดบัและใบประดบัยอ่ยรูปไข่ขนาดเล็ก ยาว 0.2-0.3 เซนติเมตร เกสร
เพศผู ้5 อนั ติดตรงขา้มกลีบดอก อบัเรณูยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร รังไข่รูปรี กา้นเกสรเพศเมียมี
หลายขนาดมีขนยาว ท่ีโคน กลีบเล้ียง 5 กลีบ รูปใบหอก เป็นหลอดเล็ก ยาว 0.5-1 เซนติเมตร สี
เขียว และมีขนเหนียวๆ ปกคลุม เม่ือจบัรู้สึกเหนียวมือ ผลลกัษณะเป็นฝักกลม ทรงรียาว เป็นผลแห้ง
เม่ือแก่แตกตามร่องได ้พบตามป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณทัว่ไป ป่าดิบแลง้ 
สรรพคุณทางยาไทย 
 ราก เป็นยาบ ารุงไฟธาตุ บ ารุงโลหิต ขบัลมในล าไส้และกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหาร 
ช่วยขบัปัสสาวะ ขบัลม แกป้วดขอ้ แกต้กขาว ขบัประจ าเดือนสตรี ผสมในยาบ ารุงส าหรับสตรีหลงั
คลอด เพื่อใหม้ดลูกเขา้อู่ แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ปวดเสียด แน่นหนา้อก  
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
plumbagin 
ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 -       
 
2.7 ดีปล ี
 

 
 

รูปที่ 2.7 ดีปลี 
 

ช่ือไทย   ดีปลี 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Piper longum L.  
ช่ือพ้อง   Piper retrofractum Vahl. 
ช่ือสามัญ  Long Pepper 
ช่ืออืน่ ๆ   บีกผวัะ ประดงขอ้ ปานนุ พิษพญาไฟ 
ช่ือวงศ์   Piperaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 เป็นพรรณไมเ้ถาเล้ือย ล าเถาจะเป็นขอ้สั้ นๆ และมีรากติดอยู่ทุกขอ้ เอาไวย้ึดก าแพง หรือ
พาดพนัตน้ไมใ้หญ่ๆ มีสีขาว ใบออกเป็นใบเด่ียว เรียงสลบักนัไปตามขอ้เถา ลกัษณะของใบมนรี 
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ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบไม่มีจกั มีสีเขียว ดอกลกัษณะของดอกคลา้ยคลึงกบัดอกชะพลู 
แต่จะยาวกวา่ แตกดอกออกตรงส่วนของยอดของเถา หรือตามง่ามใบ ดอกกลมยาว ประมาณ 1 น้ิว 
เม่ืออ่อนเป็นสีเขียว พอแก่กลายเป็นสีส้ม  
สรรพคุณทางยาไทย 

ราก แกพ้ิษอมัพฤกษ ์อมัพาต พิษปัตคาด แกต้วัร้อน แกพ้ิษคุดทะราดใหปิ้ดธาตุ แกท้อ้งร่วง 
ขบัลมในล าไส้ แกคุ้ดทะราด  

เถา แกพ้ิษงู ขบัเสมหะ แกป้วดฟัน ปวดทอ้ง จุกเสียด แกเ้สมหะพิการ แกล้มอมัพฤกษ ์แก้
มุตฆาต  

ใบ แกป้วดเม่ือย แกเ้ส้นเอน็  
ดอก แกอ้าการคล่ืนไส้อาเจียน แกจุ้กเสียดแน่นทอ้ง ขบัลมในล าไส้ให้ผายและเรอ แกหื้ด 

ไอ แกริ้ดสีดวง คุดทะราด แกล้มวิงเวียน แกเ้สมหะ น ้ าลายเหนียว แกไ้อ บ ารุงธาตุ แกท้อ้งเสีย แก้
ปถวธีาตุ 20 ประการ แกอ้มัพาต และเส้นปัตคาด  

ผลแก่จัด รสเผด็ร้อน แกล้ม บ ารุงธาตุไฟ แกหื้ดไอ แกเ้สมหะ (หลงัเป็นหวดั) แกห้ลอดลม
อกัเสบ ยาขบัระดู ยาธาตุ ทาแกป้วดเม่ือยและอกัเสบของกลา้มเน้ือ แกอ้าการทอ้งข้ึน ทอ้งอืดเฟ้อ
แน่นจุกเสียด ขบัลม บ ารุงธาตุ ใช้ประกอบต ารายาท่ีใชรั้กษาโรคเก่ียวกบัระบบยอ่ยอาหาร ธาตุไม่
ปกติ  
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 Piperine, piperinic acid 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาฤทธ์ิตา้นการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร สารสกดัจากผลดีปลีดว้ยน ้ าร้อน มีฤทธ์ิ

ตา้นการเกิดแผล ulcer ท่ีกระเพาะอาหาร เม่ือทดลองในหนู (rat) ทั้งสองเพศ พบว่าสารสกดัใน
ขนาด 50.0 mg/kg สามารถตา้นการเกิดแผล ulcer ท่ีเกิดจากการเหน่ียวน าดว้ยภาวะต่างๆ ไดแ้ก่ 
aspirin, ภาวะเครียดท่ีเกิดจากความหนาวและเช้ือ Pylorus ligation (Agrawal et al., 2000) 

การทดสอบผลของสาร piperine ต่อการผลิต  nitric oxide (NO) และ tumor necrosis 
factor-alpha (TNF-alpha) Piperine ท่ีความเขม้ขน้ 5 /mL สามารถลดระดบั nitrite ท่ีผลิตจากเซลล ์
macrophages จาก 116.25 M เหลือ 15.67 M เม่ือทดสอบดว้ยวิธี L929 bioassay และเม่ือทดลอง
ในสัตวท์ดลองโดยวดัจากระดบั nitrite ในหนู Balb/C mice ท่ีถูกกระตุน้ดว้ย LPS  พบวา่ระดบั 
nitrite อยูท่ี่ 95.3 M เม่ือให้สาร piperine พบวา่มีระดบั nitrite ลดลงเหลือ 25 M ในขณะท่ีกลุ่ม
ควบคุมท่ีไดรั้บ Concanavalin-A (Con-A) มีระดบั nitrite อยูท่ี่ 83.1 M เม่ือให้สาร piperine พบวา่
มีระดบั nitrite ลดลงเหลือ 18.5 M  



 14 

 ผลการทดสอบสาร piperine ต่อการผลิต tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) พบวา่
หนู Balb/C mice ท่ีถูกกระตุน้ดว้ย LPS  มีระดบั TNF-alpha อยูท่ี่ 625.8 pg/mL เม่ือให้สาร piperine 
พบวา่มีระดบั TNF-alpha ลดลงเหลือ 105.8 pg/mL ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บ Concanavalin-A 
(Con-A) พบวา่เม่ือให้สาร piperine มีระดบั TNF-alpha ลดลงเช่นเดียวกนั (Pradeep and G. Kuttan, 
2003) 
 
2.8 ขิง 
 

 
 

รูปที่ 2.8 ขิง 
 

ช่ือไทย   ขิง 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Zingiber officinale Roscoe 
ช่ือพ้อง   - 
ช่ือสามัญ  Ginger 
ช่ืออืน่ ๆ ขิงแกลง ขิงแดง (จันทบุรี) ขิงเผือก (เชียงใหม่) สะเอ (กะเหร่ียง-

แม่ฮ่องสอน) 
ช่ือวงศ์   Zingiberaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 พืชลม้ลุก มีเหงา้ใตดิ้น แตกแขนงเอียงตั้งออกดา้นขา้ง เน้ือในสีเหลืองหรือเหลืองอ่อน 
ส่วนบนดินสูง 30-130 เซนติเมตร มีกล่ินเฉพาะตวั ใบเด่ียว ออกสลบัสองดา้น ใบรูปขอบขนานแกม
รี ขนาดกวา้ง 0.8-2 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน หลงัใบมีขน กา้น
ใบสั้น ดอกช่อออกจากเหงา้ ช่อดอกรูปกลมยาวคลา้ยกระบอง สีเขียว กา้นช่อยาว ใบประดบัเรียง
ซ้อนกนัแน่น คลา้ยเกล็ดปลา รูปไข่ถึงรี สีเขียวออกเหลือง มี 1 ดอกต่อใบประดบั กลีบเล้ียง โคน
เช่ือมเป็นหลอด ปลายแยก 3 หยกั สีขาวใส กลีบดอกโคนเช่ือมติดกนั ปลายมี 3 กลีบ กลีบบนรูปไข่
รี ปลายเรียวแหลมโคง้จงอยงุม้คลุมอบัเรณู กลีบล่างรูปขอบขนาน ปลายมน โคง้มว้นลง เกสรเพศผู ้
ส่วนท่ีเป็นกลีบอยูบ่นปลายหลอดกลีบดอก  มี 3 หยกั หยกักลางหรือกลีบปากขนาดใหญ่ รูปไข่กลบั 
พื้นสีเหลืองอ่อน ขา้งในแตม้สีม่วงแดง หรือมีสีแดงบริเวณปลายหรือขอบ  มีจุดสีเหลืองแซม มีขน
ท่ีโคนกลีบดา้นใน กลีบบนหรือขา้ง มี 2 หยกั รูปขอบขนานแกมรี สีเหลืองแกมเขียว กา้นเกสรสั้น 
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อบัเรณูสีเหลืองอ่อน ปลายเป็นจงอยโคง้ สีชมพูม่วง เกสรเพศเมีย ยอดเกสรรูปคลา้ยกรวย สีขาวมี
ขนท่ีปาก รังไข่รูปกลม มี 3 ช่อง ผลกลม แตกมี 3 พสีูแดง เมล็ดเล็ก สีด า 
สรรพคุณทางยาไทย 
 เหง้า ใช้ขบัลม แกท้อ้งอืดเฟ้อ แกค้ล่ืนเหียนอาเจียน ลดอาการเมารถ เมาเรือ ช่วยเจริญ
อาหาร 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 Gingerol, Shogaol, Zingiberine  

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
สารสกดัขิง ความเขม้ขน้ 1-100 g/mL มีฤทธ์ิลดการอกัเสบโดยจะไปยบัย ั้งการสร้าง nitric 

oxide และ prostaglandin E2 (PGE2) เม่ือทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนของหมูท่ีเป็นโรคขอ้เส่ือม 
(Shen et al., 2003) และท่ีความเขม้ขน้ 100 g/mL มีฤทธ์ิยบัย ั้งการท างานของ Tumor nacrosis 
factor-a (TNF-a) และเอนไซม์ cyclooxygenase 2 (COX-2) ซ่ึงท าให้มีผลลดการสร้าง TNF-a และ 
PGE2 รวมทั้งยงักดการแสดงออกของ nuclear factor kB (NF-kB) และ IkB-a ในเซลล์ synoviocytes 
ของคน (Frondoza et al., 2004)   

สารสกดัไดคลอโรมีเทนจากขิงพนัธ์ุสีขาวและสีเหลือง เม่ือน ามาแยกส่วนสกดั พบวา่ส่วน
สกดัซ่ึงมีองคป์ระกอบทางเคมีเป็นสารกลุ่ม gingerol และอนุพนัธ์ และกลุ่ม shogaol มีฤทธ์ิยบัย ั้ง
การสร้าง PGE2 ในเซลล ์HL-60 ท่ีถูกเหน่ียวน าดว้ย lipopolysacchride (Jolad et al., 2004)   

สารสกดัเมทานอล ความเขม้ขน้ 10 g/mL มีฤทธ์ิปานกลางในการยบัย ั้งการท างานของ
เอนไซม ์ COX-2 และ inducible nitric oxide synthase (iNOS) เม่ือทดลองในเซลล์ macrophage 
RAW264.7 (Hong et al., 2002)  

สารสกดัไดคลอโรมีเทน : เมทานอล (1:1) จากขิง และสารมาตรฐาน 6-, 8-, 10-gingerol 
และ 6-shogaol มีฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้าง PGE2 ในเซลล์ U937 ได ้ซ่ึงสารสกดัจะมีฤทธ์ิแรงกวา่สาร
มาตรฐาน โดยมีค่า IC50 < 0.1 g/mL และล าดบัความแรงในการออกฤทธ์ิยบัย ั้งของสารมาตรฐาน 
คือ 10-gingerol > 8-gingerol > 6-gingerol > 6-shogaol แต่ทั้งสารสกดัและสารมาตรฐานไม่มีผลใน
การยบัย ั้งการสร้าง TNF-a (IC50 >  50 g/mL) เม่ือน าสารสกดัมาแยกส่วนสกดั พบวา่ส่วนสกดัซ่ึงมี
องคป์ระกอบทางเคมีเป็นสารกลุ่ม gingerol  มีฤทธ์ิแรงในการยบัย ั้งการสร้าง PGE2 (IC50 < 0.1 
g/mL) ส่วนสกดัซ่ึงมีองคป์ระกอบทางเคมีเป็นสารกลุ่ม shogaol และสารมาตรฐาน 6-, 8-, 10-
gingerol มีฤทธ์ิปานกลาง ขณะท่ีสารมาตรฐาน 6-shogaolไม่มีผล (Lantz et al., 2007) 

การศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ สารสกดั aqueous extract ของเหงา้ขิงมีฤทธ์ิตา้นอกัเสบใน
หนู (rat) ท่ีไดรั้บสารสกดัทางปาก ในขนาด 50 mg/kg และสารสกดัในขนาด 500 mg/kg ท่ีให้ทาง 
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oral และฉีดเข้าช่องท้องทุกวนัติดต่อกัน 4 สัปดาห์ โดยการวดัผลจากปริมาณท่ีลดลงของ 
Prostaglandin E2 (Thomson et al., 2002) 

เม่ือฉีดสาร 70% เอทานอล ขนาด 186-310 mg/kg เขา้ทางช่องทอ้งของหนูขาว มีฤทธ์ิลด
การอกัเสบในหนูท่ีถูกเหน่ียวน าให้เกิดการอกัเสบท่ีอุง้เทา้ด้วย carrageenan สาร 48/80 และ 
serotonin และท่ีผวิหนงัดว้ยสาร 48/80 และ serotonin (Penna et al., 2003)   

สารสกดัขิง ขนาด 50 และ 500 mg/kg เม่ือให้โดยการป้อนและฉีดเขา้ทางช่องทอ้งหนูขาว 
มีผลยบัย ั้งการสร้าง PGE2 (Thomson et al., 2002) 

ศึกษาผลของขิงในผูป่้วยโรคขอ้เส่ือม จ านวน 120 คน เปรียบเทียบกบัยา ibuprofen และยา
หลอก พบวา่ผูป่้วยกลุ่มท่ีรับประทานสารสกดัขิง ขนาด 30 มิลลิกรัม 2 คร้ัง/วนั และกลุ่มท่ีไดรั้บยา 
ibuprofen ขนาด 400 มิลลิกรัม 3 คร้ัง/วนั นาน 1 เดือน จะมีอาการปวดบวม และอกัเสบท่ีขอ้ลดลง
กวา่กลุ่มท่ีไดรั้บยาหลอก ซ่ึงขิงและยา ibuprofen ใหผ้ลในการรักษาไม่แตกต่างกนั (Haghighi et al., 
2005)    
 
2.9 กระทอื 
 

 
 

รูปที่ 2.9 กระทือ 
 

ช่ือไทย     กระทือ 
ช่ือวทิยาศาสตร์    Zingiber zerumbet (L.) Smith. 
ช่ือพ้อง   Zingiber amaricans Blume 
ช่ือสามัญ  - 
ช่ืออืน่ ๆ กระทือป่า กะแวน กะแอน แสมด า แฮวด า เฮียวด า เฮียวแดง เฮียวข่า เปล

พอ้ (ภาคเหนือ)  
ช่ือวงศ์     Zingiberaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมล้ม้ลุก ล าตน้เหนือดินกลม สูง 0.9-1.5 เมตร มีเหงา้ใตดิ้น ตน้โทรมในหนา้แลง้แลว้งอก
ข้ึนใหม่ในหนา้ฝน ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบัในระนาบเดียวกนั รูปรูยาว กวา้ง 5-7.5 เซนติเมตร 
ยาว 20-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมนสอบ ขอบใบเรียบ แผน่ใบเรียบสีเขียว กา้นใบเป็น
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กาบหุม้ล าตน้ ดอกออกเป็นช่อแทงออกจากเหงา้ข้ึนมา ช่อดอกรูปทรงกระบอก มีใบประดบัสีเขียว
แกมแดง เรียงซอ้นกนัแน่นเป็นระเบียบ ดอกสีเหลือง โคนเช่ือมติดกนัเป็นหลอด ดอกบานไม่พร้อม
กนั ผลแบบผลแหง้แตก รูปทรงค่อนขา้งกลม สีแดง เมล็ดสีด า  
สรรพคุณทางยาไทย 
 ราก แกไ้ขต้วัเยน็ แกไ้ขต่้างๆ แกไ้ขต้วัร้อน แกเ้คล็ดขดัยอก 
 เหง้า บ ารุงน ้ านม แกป้วดมวนในทอ้ง แกบิ้ด บิดป่วงเบ่ง แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ปวดทอ้ง ขบั
ผายลม ขบัปัสสาวะ แกจุ้กเสียด แกเ้สมหะเป็นพิษ ขบัน ้ายอ่ย เจริญอาหาร เป็นยาบ ารุงก าลงั แกฝี้ 
 ต้น แกเ้บ่ืออาหาร ช่วยเจริญอาหาร ท าใหรั้บประทานอาหารมีรส แกไ้ข ้
  ใบ ขบัเลือดเน่าร้ายในเรือนไฟ แกเ้บาเป็นโลหิต 
  ดอก แกไ้ขเ้ร้ือรัง ผอมแหง้ ผอมเหลือง บ ารุงธาตุ แกล้ม  
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ  
afzelin, camphene, camphor, caryophyllene, caryophyllene epoxide, caryophyllene oxide, 

B-caryophyllene, chlorogenic acid, 1,80cineol, curcumin, cymene,para:, delphinidin, ferulic acid, 
humulene, humulene diepoxide, humulene epoxide, humulene epoxide I, humulene epoxide II, 
humulene epoxide III, 5-hydroxyzerumbone (5-hydroxy-2E,6E,9E-humulatrien-8-one), 
zerumboneoxide 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ส า ร 5-hydroxyzerumbone (5-hydroxy-2E,6E,9E-humulatrien-8-one) แ ล ะ 

zerumboneoxide ท่ีแยกไดจ้ากล าตน้ใตดิ้นของกระทือ มีฤทธ์ิยบัย ั้งการผลิต nitric oxide จากการ
เหน่ียวน าของ lipopolysaccharide ในเซลลแ์มคโครฟาจของหนู (RAW 264.7) โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 
14.1 และ 23.5 M ตามล าดบั โดยมี N (omega)-monomethyl-L-arginine เป็น positive control  ซ่ึง
มีค่า IC50 เท่ากบั 21.3 M (Jang et al., 2005)  
 
2.10 ข่า 
 

 
 

รูปที่2.10 ข่า 
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ช่ือไทย     ข่า 
ช่ือวทิยาศาสตร์      Alpinia galanga (L.) Willd.  
ช่ือพ้อง   Languas galanga (L’) Stuntz 
ช่ือสามัญ  Galanga, False Galangal, Greater Galanga 
ช่ืออืน่ ๆ      ข่าหยวก ข่าหลวง (ภาคเหนือ) กฏกกโรหินี (ภาคกลาง) สะเอเชย  

เสะเออเคย 
ช่ือวงศ์         Zingiberaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
                ไมล้ม้ลุก เหงา้มีขอ้และปลอ้งชดัเจน ใบเด่ียวเรียงสลบั รูปใบหอก รูปวงรีหรือเกือบขอบ
ขนาน ดอกช่อออกท่ียอด ดอกยอ่ยขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว โคนติดกนัเป็นหลอดสั้น ๆ ปลายแยก
เป็น 3 กลีบ กลีบใหญ่ท่ีสุดมีร้ิวสีแดง ใบประดบัรูปไข่ ผลเป็นผลแหง้แตกได ้รูปกลม 
สรรพคุณทางยาไทย 
               เหง้า ช่วยขบัลม แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ ทอ้งเดิน และบรรเทาอาการคล่ืนไส้อาเจียน ใชต้  าทา
แกโ้รคผวิหนงั เช่น เกล้ือน 
 ผล ใชเ้ป็นยาแกป้วดทอ้ง ทอ้งร่วง ฆ่าเช้ือบิด และช่วยยอ่ยอาหาร รักษาอาการปวดฟัน 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ  
cineol, methylcinnamate, 1'-acetoxychavicol acetate, 1'-acetoxyeugenol acetate, eugenol 
ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ ข่ามีสารออกฤทธ์ิ คือ 1'-acetoxychavicol acetate (Yu et al., 

1988), 1'-acetoxyeugenol acetate (Yu et al., 1988) และ eugenol (Dewhirst et al., 1979) ช่วยลด
การอกัเสบ และต ารับท่ีมีข่าเป็นส่วนประกอบมีฤทธ์ิลดอกัเสบได้ (Sundari et al., 2001; 
Venkataranganna et al., 2000) 
 
2.11 ไพล 
 

 
 

รูปที่2.11 ไพล 
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ช่ือไทย    ไพล 
ช่ือวทิยาศาสตร์    Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. 
ช่ือพ้อง     Zingiber cassumunar Roxb., Zingiber purpureum Roscoe 
ช่ือสามัญ  - 
ช่ืออืน่ ๆ   วา่นไฟ (ภาคอีสาน) ปูเลย (ภาคเหนือ) 
ช่ือวงศ์   Zingiberaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 พืชลม้ลุก มีเหงา้ใตดิ้น ลกัษณะอวบใหญ่ แขนงสั้นๆ เน้ือในสีเหลืองแกมเขียวอ่อน มีกล่ิน
เฉพาะ ใบเด่ียวเรียงสลบั ออกสองดา้น รูปเรียวยาวแกมขอบขนาน ขนาดกวา้ง 3.5-6.0 เซนติเมตร 
ยาว 18-38 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน หรือเวา้รูปหวัใจ ดอกช่อออกจากเหงา้ใตดิ้น รูป
ไข่หรือยาวรี ใบประดบัเรียงซ้อนกนัแน่นคลา้ยเกล็ดปลา สีม่วงแกมเขียว มีขนประปราย ขา้งในมี
ดอก 1 ดอก ประดบั ยอ่ยมว้นหุ้มดอกยอ่ย กลีบดอกเป็นหลอดเช่ือมติดกนั ส่วนปลายมี 3 กลีบ สี
เหลืองนวล เกสรเพศผูส่้วนเป็นกลีบมี 3 หยกั สีขาวนวล หยกักลางขนาดใหญ่เป็นกลีบปาก รูป
เกือบกลม สีเหลืองนวล บริเวณกลางกลีบส่วนปลายจะเขม้กวา่เล็กน้อย หยกัขา้งมี 2 หยกัติดกบั
กลีบปากหรือหยกัใหญ่ท่ีโคน เกสรเพศผู ้มีกา้นสั้น อบัเรณูสีเหลืองอ่อน มีส่วนปลายยื่นยาวออก 
เกสรเพศเมีย ยอดเกสรปลายมีขนละเอียดสีขาว รังไข่ค่อนขา้งแบนมีขน ผลรูปกลมรี เมล็ดรูปไข่
กลม ผวิเป็นมนั สีด า 
สรรพคุณทางยาไทย 
 เหง้า แกป้วดทอ้ง ทอ้งอืดเฟ้อ จุกเสียด แกบิ้ด ปวดบวม ขบัประจ าเดือน แกหื้ด  

น า้มันไพล ใชท้าแกป้วดบวม 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 a-pinene + a-thujene (2.10), b-pinene (2.65), sabinene (34.68), myrcene+a-phellandrene 
(1.59), a-terpinene (3.69), limonene (0.45), b-phellandrene (0.54), 1,8-cineole (0.27), g-terpinene  
(6.73), p-cymene (1.26), terpinolene (1.14), sabinene hydrate (0.63), trans-menth-2-en-1-ol 
(0.71), terpinen-4-ol (32.30), cis-menth-2-en-1-ol (0.49), terpinyl acetate (0.17), a-terpineol 
(0.56), trans-piperitol (0.84), Elemicin, (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การทดสอบสาร phenylbutenoids ในไพลจ านวน 7 ชนิด ต่อการยบัย ั้งเอนไซม์ใน

กระบวนการอกัเสบ (cyclooxygenase-2) พบวา่มีสาร 4 ชนิดท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งเอนไซม ์ไดแ้ก่สาร 
phenylbutenoid dimer 2 ชนิด มีค่าความเขม้ขน้ท่ียบัย ั้งเอนไซมไ์ด ้50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) เท่ากบั 2.71 
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และ 3.64 ไมโครโมลาร์ สาร phenylbutenoid  monomer  2 ชนิด มีค่า IC50 เท่ากบั 14.97 และ 20.68 
ไมโครโมลาร์ ตามล าดบั(Ar-Reum et al., 2005)       

 สาร (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) มีฤทธ์ิยบัย ั้งอาการบวมของหูหนู
ขาวท่ีเกิดจาก dethyl phenylpropiolate และ arachidonic acid (AA) ไดดี้กวา่ยา diclofenac  DMPBD 
ยบัย ั้งการบวมท่ีเกิดจาก ethyl phenylpropiolate และ -tetradecanoylphorbol12- 13-acetate ไดดี้กวา่
ยา oxyphenbutazone และ phenidone นอกจากน้ีพบวา่ DMPBD และ diclofenac มีประสิทธิภาพ
ใกลเ้คียงกนัในการยบัย ั้งการอกัเสบของเทา้หนูขาวท่ีเกิดจาก carrageenan  แต่ท่ีเกิดจาก platelet 
activating factor (PAF) ไม่สามารถยบัย ั้งได ้(Jeenapongsa et al., 1995) เม่ือน า DMPBD มาทดสอบ
การยบัย ั้ง platelet aggregation ท่ีเกิดจาก collagen, adenosine diphosphate, AA และ PAF พบวา่สาร 
DMPBD สามารถตา้นทานฤทธ์ิของ PAF ไดดี้ท่ีสุด  

ทดสอบสารชนิดหน่ึงท่ีแยกไดจ้ากสารสกดัดว้ยเมทานอลของไพล พบวา่มีฤทธ์ิลดการหลัง่
สารท่ีท าใหเ้กิดอาการแพแ้ละอกัเสบจากเซลล ์fibroblast ของผวิหนงัมนุษย ์(Masahiro et al., 2004) 

เม่ือพฒันาน ้ ามนัไพลให้อยู่ในรูปของเจล (ไพลเจล) แล้วน ามาทดสอบ พบว่าไพลเจล
สามารถลดการอกัเสบของอุง้เทา้หนูได ้ในการศึกษาทางคลินิกพบวา่ไพลเจลสามารถลดการบวม
ไดเ้ทียบเท่ากบั piroxicam gel ทั้งยงัลดความแดงและบรรเทาอาการปวดไดผ้ล (ทวีศกัด์ิ และคณะ, 
2543) 

การศึกษาฤทธ์ิแกป้วด สาร (E)-4 (3',4'-dimethylphenyl) but-3-en-l-ol จากไพลมีฤทธ์ิแก้
ปวดเม่ือทดสอบในหนูขาว (Panthong et al., 1990) และไพลเจลมีฤทธ์ิแกป้วดเม่ือใชเ้ป็นยาทา
ภายนอก (ทวศีกัด์ิ และคณะ, 2543) 
 
2.12 ว่านนางค า 
 

 
 

รูปที่2.12 วา่นนางค า 
 

ช่ือไทย   วา่นนางค า 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Curcuma aromatica Salisb. 
ช่ือพ้อง   - 
ช่ือสามัญ  - 



 21 

ช่ืออืน่ ๆ   - 
ช่ือวงศ์   Zingiberaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมล้ม้ลุก เหงา้และหวัสีเหลือง มีกล่ินหอม ใบเด่ียวออกเป็นกระจุกใกลร้าก ประมาณ 5-7 ใบ 
รูปใบหอกกวา้ง กวา้ง 10-14 เซนติเมตร ยาว 40-70 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ทอ้งใบมีขน ดอก
ช่อเชิงลด มกัมีดอกก่อนใบงอกจากเหงา้ ช่อดอกยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร ใบประดบัท่ีปลายช่อ
สีชมพู ใบประดบัท่ีรองรับดอกสีขาวแกมเขียว ปลายโคง้ ยาวไดถึ้ง 6 เซนติเมตร ใบประดบัยอ่ยสี
ขาว ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียงยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวแกมชมพู แฉก
กลางรูปไข่กวา้ง แฉกขา้งรูปขอบขนาน กลีบปากรูปโล่แยกเป็น 3 แฉก สีเหลืองเขม้ 
สรรพคุณทางยาไทย 

หัว ใชฝ้นทาแกเ้ม็ดผื่นคนั เป็นยาขบัลมในล าไส้และแกป้วดทอ้ง ใชต้  าพอกแกฟ้กช ้ า และ
ขอ้เคล็ด  

ราก ใชเ้ป็นยาขบัเสมหะและยาสมาน แกล้งทอ้ง แกโ้รคหนองในเร้ือรัง  
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 - 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
- 
 

2.13 ว่านร่อนทอง 
 

 
 

รูปที่ 2.13 วา่นร่อนทอง 
 

ช่ือไทย   วา่นร่อนทอง 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Globba malaccensis Ridl.  
ช่ือพ้อง   - 
ช่ือสามัญ  - 
ช่ืออืน่ ๆ   ผกัเบ้ียชา้ง วา่นน ้าทอง 
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ช่ือวงศ์   Zingiberaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าตน้ ลกัษณะเล้ือยไปตามพื้นผวิดินข้ึนไปตามใบไมผ้ ุซอกหิน และบนดิน รากแตกออกมา
ตามขอ้ ใบรูปหวัใจ สีเขียวเขม้ มีเส้นลายบนแผน่ใบสีแดงเขม้ออกม่วง ดอกเป็นช่อ กลีบดอกสีขาว 
และมีสีเหลืองอยูต่รงกลาง   
สรรพคุณทางยาไทย 
 เหง้า ขบัลมในล าไส้  แกเ้คล็ดขดัยอก 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 - 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
- 

 
2.14 ว่านน า้ 
 

 
 

รูปที่ 2.14 วา่นน ้า 
 

ช่ือไทย   วา่นน ้า 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Acorus calamus L. 
ช่ือพ้อง   Acorus calamus L. var. verus L. 
ช่ือสามัญ  Calamus, Myrtle Grass, Sweet Flag, Sweet Sedge, Sweetflag 
ช่ืออืน่ ๆ   ฮางคาวน ้า ฮางคาวบา้น ฮางคาวผา ส้มช่ืน ผมผา คาเจ้ียงจ้ี ทิสีปุตอ 
ช่ือวงศ์   Araceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมน้ ้ าลม้ลุก เหงา้ทอดขนานพื้น เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร เน้ือสีน ้ าตาล
อ่อน ใบออกสลบั เรียงออกสองดา้น แผ่นใบแบนยาว ปลายเรียวมน ตรงกลางเป็นสันนูนยาวทั้ง
สองดา้น ขนาดใบกวา้ง 0.8-2 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมนั ไม่มีขน กาบใบแบน
ขอบพบัชิดกนั โคนกาบเรียงชิดกนั รอยต่อของกาบและแผน่ใบจะมีลกัษณะคอดเล็กนอ้ย ดอกช่อ
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ออกตรงรอยต่อกลางใบตรงขอบดา้นขา้งของแผน่ใบ ใบท่ีออกดอกจะออกเป็นคู่กบัใบขนาดเล็กท่ี
ต่างกบัใบปกติเล็กนอ้ย โคนกาบดา้นฐานรูปสามเหล่ียมหนัหนา้เขา้หากนั และไม่เป็นร่องเหมือนใน
กาบใบปกติ ใบท่ีไม่มีดอกฐานสามเหล่ียมหันลงล่าง ส่วนใบท่ีออกดอกจะมีขนาดเหมือนใบปกติ 
แต่มีดา้นขา้งเป็นรูปสามเหล่ียมฐานแคบ ช่อดอกตั้งออกตรงกลางดา้นบนปลายสุดกาบท่ีเป็นฐาน
สามเหล่ียมและมีรอยคอดและโคง้เล็กนอ้ย ดอกเรียงกนัแน่นเป็นรูปแท่งกลม ปลายเรียวเล็กน้อย 
ยาว 5-10 เซนติเมตร ไม่มีกา้นช่อดอก กลีบดอกขนาดเล็กเรียงชิดกบัรังไข่ มี 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น รูป
คลา้ยชอ้น เกสรเพศผูมี้ 6 อนั ยื่นยาวเหนือยอดเกสรเพศเมีย เกสรเพศเมีย  ไม่มีกา้นเกสร ยอดเกสร
นูนเล็กนอ้ยคลา้ยสามเหล่ียม รังไข่รูปไข่กลบั ขอบเป็นลอนเล็กนอ้ยและไม่แน่นอน มีสีเขียว ผลมี 
2-3 เซลล์ รูปคลา้ยลูกข่างและปริซึม ปลายบนคลา้ยพีรามิด สีแดงเร่ือ เมล็ดมีจ านวนนอ้ย รูปรี ช่อ
ดอกเม่ือแก่จะแหง้สีน ้าตาลของเกสรเพศผูแ้ละรังไข่ 
สรรพคุณทางยาไทย 
 เหง้า ใชแ้กป้วดทอ้ง ขบัลม แกจุ้กเเละธาตุเสีย 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
asarone 
ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
เม่ือทดสอบสารสกดัดว้ยตวัท าละลายเอทานอลของหวัวา่นน ้ าใน human peripheral blood 

mononuclear cells (PBMCs) พบวา่มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการสร้าง nitric oxide (NO), interleukin-2 
(IL-2) และ tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), Intracytoplasmic interferon-gamma (IFN-
gamma) (Mehrotra et al., 2003) 
 
2.15 ดองดึง 
 

 
 

รูปที่ 2.15 ดองดึง 
 

ช่ือไทย   ดองดึง 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Gloriosa superba L. 
ช่ือพ้อง   - 
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ช่ือสามัญ  Climbing Lily, Superb Lily, Turk’s Cap 
ช่ืออืน่ ๆ ก้ามปู (ชัยนาท) คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน (ชลบุรี) ดาวดึงส์ ว่าน

กา้มปู (ภาคกลาง) พนัมหา (นครราชสีมา) มะขาโกง้ (ภาคเหนือ) หมอยหี
ยา่ (อุดรธานี) 

ช่ือวงศ์   Colchicaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าตน้ เป็นพรรณไมเ้ถา ล าตน้เกิดจากหัวหรือเหงา้ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัหัวขวาน หรือฝัก
กระจบั ใบเป็นไมใ้บเด่ียว ปลายใบจะบิดมว้นเขา้และมว้นลง เพื่อเป็นเคร่ืองช่วยในการยึดหรือพนั 
มีสีเขียว ดอกลกัษณะของดอกจะบิด กลีบดอกจะบิดเป็นเส้นยาวจนยาวหยิก โคนดอกเป็นสีเหลือง
อ่อน ส่วนยอดของดอกเป็นสีแดง เม่ือดอกบานเต็มท่ีสีของดอกนั้นจะเขม้ข้ึน ผลแก่จดัจะแตก มี
เมล็ดเป็นสีส้ม 
สรรพคุณทางยาไทย 
 ราก แกโ้รคเร้ือน คุดทะราด บาดแผล และขบัผายลม รับประทานแกล้มพรรดึก แกเ้สมหะ 
แกล้มจบัโปง ลมเขา้ขอ้ (รูมาติซัม่) หวัเข่าปวดบวมไดดี้ หวัใชต้ม้รับประทานแกท้อ้งข้ึนอืดเฟ้อ แก้
ลมจุกเสียด 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 Colchicine, 2-demethylcolchicine, 3-demethylcolchicine, N-formyl-N-
deacetylcolchicine, methylcolchicine 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สารอัลคาลอยด์ท่ีสกัดได้จากดองดึงโดยใช้เทคนิค HPLC ได้แก Colchicine, 2- 

demethylcolchicine,  3-demethylcolchicine และ N-formyl-N-deacetylcolchicine ถูกน ามาทดสอบ
ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ โดยใชว้ิธี formaldehyde inflammagen-induced inflammation model เม่ือป้อน
สาร Colchicine ทางปากให้แก่สัตวท์ดลองท่ี 2, 4 และ 6 mg/kg body weight ผลปรากฏวา่สาร 
Colchicine มีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบได ้48.9, 68.7 และ 79.1% ตามล าดบั ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมท่ีถูก
ป้อนดว้ยยามาตรฐาน phenylbutazone 100 mg/kg โดยป้อนวนัละ 1 คร้ัง เป็นระยะเวลา  4 วนั มี
ฤท ธ์ิต้านการอัก เสบได้  30.9% ในขณะ ท่ีก ลุ่ม ท่ีได้ รับสาร2-demethylcolchicine, 3-
demethylcolchicine และ N-formyl-N-deacetylcolchicine ท่ี 6 mg/kg body weight พบวา่มีฤทธ์ิตา้น
การอกัเสบไดน้อ้ยกวา่โดยมีค่า 41.6, 40.4 และ 41.1% ตามล าดบั (Joshi et al., 2010) 
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2.16 ผกัเส้ียนผ ี
 

 
 

รูปที่ 2.16 ผกัเส้ียนผี 
 

ช่ือไทย   ผกัเส้ียนผ ี
ช่ือวทิยาศาสตร์  Cleome viscosa L. 
ช่ือพ้อง   - 
ช่ือสามัญ  Stinking Cleome, Wild Caia 
ช่ืออืน่ ๆ   ส้มเส้ียนผ ี(ภาคเหนือ) ผกัเส้ียนตวัเมีย ไปนิพพานไม่รู้กลบั 
ช่ือวงศ์   Capparaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าตน้ เป็นไมล้้มลุก มีอายุเพียงปีเดียว สูงประมาณ 40-100 เซนติเมตร ตามล าตน้มีขน
ละเอียดสีออกเหลืองปกคลุมปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบน้ิวมือ ติดเรียงสลบั กา้นใบยาว 0.5-6 
เซนติเมตร ใบย่อยมี 3-5 ใบ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปขอบขนาน กวา้ง 0.5-2 เซนติเมตร ยาว 1.5-5 
เซนติเมตร โคนใบแหลม ปลายใบแหลมหรือมน หลงัใบและทอ้งใบมีขนอ่อนปกคลุม ใบตรงกลาง
มีขนาดใหญ่กวา่ใบดา้นขา้ง กา้นใบยอ่ยสั้นมาก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบหรือท่ีปลายยอด ดอก
ยอ่ยมีกลีบเล้ียง 4 กลีบ รูปขอบขนานปลายมนหรืแหลม กลีบดอกสีเหลืองมี 4 กลีบ โคนสอบแคบ
คลา้ยกา้น ปลายกลม เกสรตวัผูมี้ 8-30 อนั กา้นชูเกสรยาว 0.3-1 เซนติเมตร ผลเป็นฝักกลม ตรง 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2-4.5 มิลลิเมตร ยาว 1.5- 10 มิลลิเมตร มีขนปกคลุมทั้งฝัก ปลายฝักเรียวแหลม 
เมล็ดรูปไต สีน ้าตาลแดง 
สรรพคุณทางยาไทย 
 ต้น ขบัหนองในร่างกาย 
 ใบ แกปั้สสาวะพิการ 
 ดอก ฆ่าเช้ือโรค ฆ่าพยาธิ 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ  
coumarinolignoid, cleomiscosins A, cleomiscosin B, cleomiscosin C 
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ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
เม่ือป้อนสารสกดัชั้นเมทานอลของผกัเส้ียนผีให้แก่หนู mice ท่ีปริมาณ 100, 200 และ 400 

mg/kg ซ่ึงถูกเหน่ียวน าโดยใช้ acetic acid-induced writhing and the tail flick, tail clip, tail 
immersion methods ผลปรากฏวา่สารสกดัมีฤทธ์ิตา้นการปวดได ้ (Parimaladevi et al., 2003) 
 
2.17 พลบัพลงึ 
 

 
 

รูปที ่2.17 พลบัพลึง 
 

ช่ือไทย   พลบัพลึง 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Crinum asiaticum L. 
ช่ือพ้อง   - 
ช่ือสามัญ  Cape Lily, Crinum Lily 
ช่ืออืน่ ๆ   ลิลวั (ภาคเหนือ) 
ช่ือวงศ์   Amaryllidaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าตน้ ไมล้ม้ลุก ชอบข้ึนตามชายน ้ า แตกหน่อรวมกนัเป็นกลุ่มกอ มีล าตน้เป็นหวัอยูใ่ตดิ้น 
ล าตน้เหนือดินเป็นแท่งกลมสีขาว เส้นผา่ศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร สูง 30-40 เซนติเมตร เป็นล าตน้
เทียมเกิดจากกาบใบท่ีอดักนัแน่น ใบเป็นใบเด่ียวออกเวียนรอบตน้ แผน่หนาเหนียวคลา้ยหนงั รูป
ใบแคบยาวเรียว กวา้ง 10-15 เซนติเมตร ยาว 70-100 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคล่ืน 
ดอกเป็นดอกช่อออกเป็นกระจุกอยู่ส่วนปลายเหมือนกา้นร่ม มี 12-40 ดอก ดอกอ่อนมีกาบดอกสี
เขียวหุ้มอยู่ 2 กาบ กลีบดอกส่วนโคนเช่ือมติดกนัเป็นหลอดยาว มีสีเขียว ตอนกลางขยายเป็น
ปากแตร ปลายแยกเป็นกลีบแคบๆ ยาวเรียว 6 กลีบ เกสรตวัผูย้าวมาก ชูตั้งข้ึนเหนือกลีบดอก ผล
เป็นผลสด สีเขียว ค่อนขา้งกลม 
สรรพคุณทางยาไทย 
 ใบ แกฟ้กช ้า   
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ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 
สารส าคัญ  
lycorine 
ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
เม่ือน าสาร lycorine ท่ีไดจ้ากการสกดัใบพลบัพลึงดว้ย 95% EtOH โดยใชเ้ทคนิค HPLC 

มาทดสอบฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ โดยการยบัย ั้งการสร้าง Nitric oxide ของเซลล์แมคโครฟาจของหนู
(RAW264.7 cells) ท่ีถูกกระตุน้ดว้ย lipopolysaccharide (LPS) พบว่าสารดงักล่าวมีฤทธ์ิตา้นการ
อกัเสบโดยมีค่า IC50 = 58.5 /ml จากการศึกษาดว้ยเทคนิค RT-PCR แสดงให้เห็นวา่ สารสกดัใบ
พลบัพลึงสามารถกดการแสดงออกของ  iNOS gene และไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ (Kim et al., 
2008)  

การศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบของสารสกดัใบพลบัพลึงท่ีสกดัด้วย petroleum ether, 
chloroform และ methanol โดยวิธี carrageenan-induced hind paw oedema ในหนู mice เม่ือป้อน
สารสกดัแต่ละชนิดในปริมาณ 50 mg /kg พบวา่สารสกดัชั้น chloroform และ methanol สามารถลด
อาการบวมของเทา้หนูไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.05; n = 7) เม่ือน าสารสกดัชั้นเมทานอลซ่ึงมีฤทธ์ิ
ลดอาการบวมของเทา้หนูมาละลายน ้ าแลว้สกดัแยกแต่ละ Fraction ดว้ยตวัท าละลาย chloroform , 
ethyl acetate และ butanol ตามล าดบั แลว้น าสารสกดัท่ีไดแ้ต่ละ Fraction  มาทดสอบฤทธ์ิตา้นการ
อกัเสบดว้ยวิธีการเดิมอีกคร้ัง พบวา่ Fraction ท่ีใช ้ chloroform เป็นตวัท าละลายสามารถลดอาการ
บวมแบบเฉียบพลนัท่ีหลงัเทา้หนูไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.05; n = 7) การศึกษากลไกการออกฤทธ์ิ
ในการตา้นการอกัเสบของสารประกอบใน Fraction ท่ีใช้ chloroform เป็นตวัท าละลาย โดย
การศึกษาประสิทธิผลของสารสกดัต่อการหดตวัของมดลูกหนู rat และการหดตวัของล าไส้เล็กส่วน 
ileum ของหนูตะเภาท่ีเหน่ียวน าดว้ย bradykinin และ histamine  ผลการศึกษาพบวา่สารสกดัมีฤทธ์ิ
ตอบสนองในการลดการหดตวัท่ีเหน่ียวน าดว้ย bradykinin  (p < 0.05; n = 6) และเปล่ียนโคง้กราฟ 
ล็อกของการตอบสนองต่อ histamine ไปทางขวา จากผลดงักล่าวจะเห็นวา่สารสกดัพลบัพลึงมีฤทธ์ิ
ในการตา้นการอกัเสบโดยคุณสมบติัการยบัย ั้งสาร histamine (Samud et al., 1999) 
 
2.18 การบูร 
 

 
 

รูปที่ 2.18 การบูร 
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ช่ือไทย   การบูร 
ช่ือวทิยาศาสตร์   Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 
ช่ือพ้อง   - 
ช่ือสามัญ  Camphor Tree 
ช่ืออืน่ ๆ   พรมเส็ง 
ช่ือวงศ์   Lauraceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมย้ืนตน้ ขนาดใหญ่ สูงไดถึ้ง 30 เมตร ทุกส่วนมีกล่ินหอม โดยเฉพาะท่ีราก และโคนตน้ 
ทรงพุม่กวา้ง ทึบ ล าตน้มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางถึง 1.5 เมตร เปลือกตน้สีน ้ าตาล ผิวหยาบ เปลือกก่ิง
สีเขียว หรือน ้ าตาลอ่อน ล าตน้และก่ิงเรียบ ไม่มีขน เน้ือไมสี้น ้ าตาลปนแดง ใบเด่ียวออกเรียงสลบั 
รูปรี หรือรูปรีแกมรูปไข่ กวา้ง 2.5-5.5 เซนติเมตร ยาว 5.5-15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคน
ใบป้านหรือกลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย แผน่ใบค่อนขา้งเหนียว ดา้นบนสีเขียวเขม้เป็น
มนั ดา้นล่างสีเขียวอมเทาหรือนวล ไม่มีขน เม่ือขยี้จะมีกล่ินหอมคลา้ยกล่ินการบูร เส้นใบข้ึนตรงมา
จากโคนใบประมาณ 3-8 มิลลิเมตร แลว้แยกออกเป็น 3 เส้น ตรงมุมท่ีมีเส้นใบแยกออกนั้นมีต่อม 2 
ต่อม และตามเส้นกลางใบอาจมีต่อมเกิดข้ึนตรงมุมท่ีมีเส้นใบแยกออกไป ก้านใบยาว 2-3 
เซนติเมตร ไม่มีขน ตาใบมีเกล็ดซอ้นเหล่ือมหุม้อยู ่เกล็ดชั้นนอกเล็กกวา่เกล็ดชั้นในตามล าดบั ดอก
ช่อแบบแยก แขนงออกตามเป็นกระจุกบริเวณง่ามใบ ดอกเล็กสีขาวอมเหลืองหรืออมเขียว  กา้น
ดอกสั้นมาก กลีบรวมมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง วงละ 3 กลีบ รูปรี ปลายมน ดา้นนอกเกล้ียง ดา้นในมี
ขนละเอียด เกสรเพศผูมี้ 9 อนั เรียงเป็น 3 วง วงละ 3 อนั อบัเรณูของวงท่ี 1 และวงท่ี 2 หนัหนา้เขา้
ดา้นใน กา้นเกสรมีขน ส่วนอบัเรณูของวงท่ี 3 หนัหนา้ออกดา้นนอก กา้นเกสรค่อนขา้งใหญ่ มีต่อม 
2 ต่อมอยูใ่กลโ้คนกา้น ต่อมรูปไข่กวา้งและมีกา้น อบัเรณูมีช่องเปิด 4 ช่อง เรียงเป็น 2 แถว แถวละ 2 
ช่อง มีล้ินเปิดทั้ง 4 ช่อง เกสรเพศผูเ้ป็นหมนัมี 3 อนั อยูด่า้นในสุด รูปร่างคลา้ยหวัลูกศร มีขนแต่ไม่
มีต่อม รังไข่รูปไข่ ไม่มีขน กา้นเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ไม่มีขน ปลายเกสรเพศเมีย
กลม ใบประดบัเรียวยาว ร่วงง่าย มีขนอ่อนนุ่ม ผลรูปไข่ หรือกลม เป็นผลมีเน้ือ ยาว 6-10 มิลลิเมตร 
สีเขียวเขม้ เม่ือสุกเปล่ียนเป็นสีด า มีฐานดอกซ่ึงเจริญเติบโตข้ึนมาเป็นแป้นรองรับผล มีเมล็ด 1 
เมล็ด  
สรรพคุณทางยาไทย 
 เนื้อไม้ น ามากลัน่จะไดก้ารบูรผง รสร้อนปร่าเมา ใชท้าถูนวดแกป้วด แกเ้คล็ดบวม ขดัยอก 
แพลง แกก้ระตุก แกป้วดขอ้ แกป้วดเส้นประสาท แกร้อยผิวหนงัแตก แกพ้ิษแมลงต่อย และโรค
ผิวหนงัเร้ือรัง เป็นยาระงบัเช้ืออย่างอ่อน ขบัเหง่ือ ขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ แกไ้ขห้วดั และขบัลม 
บ ารุงธาตุ บ ารุงก าหนัด ยากระตุน้หัวใจ บ ารุงหัวใจ เป็นยาชาเฉพาะท่ี เป็นยาระงบัประสาท แก้
อาการชกับางประเภท ใชผ้สมเป็นยาเพื่อป้องกนัแมลงบางชนิด  
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เปลือกและราก กลัน่ไดก้ารบูร แกป้วดขดัตามเส้นประสาท ขอ้บวมเป็นพิษ แกเ้คล็ดบวม 
เส้นสะดุง้ กระตุก ขดัยอกแพลง แกป้วดทอ้ง ทอ้งร่วง ขบัน ้ าเหลือง แกเ้ลือดลม บ ารุงก าหนดั ขบั
เหง่ือ ขบัเสมะหะ บ ารุงธาตุ แกโ้รคตา กระจายลม ขบัผายลม น ามาผสมเป็นข้ีผึ้ง เป็นยาร้อน ใชท้า
แกเ้พื่อถอนพิษอกัเสบเร้ือรัง ปวดยอกตามกลา้มเน้ือ สะบกัจม ทรวงอกปวดร้าวตามเส้นเอ็น โรค
ปวดผวิหนงั รอยผวิแตกในช่วงฤดูหนาว แกพ้ิษสัตวก์ดัต่อย 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 camphor 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สารสกดัการบูรดว้ย 80% เมทานอล ท่ีความเขม้ขน้ 100 g/ml มีฤทธ์ิยบัย ั้ง interleukin 

(IL)-1 beta, IL-6 และ the tumor necrosis factor (TNF)-alpha จากเซลล์ RAW264.7 ซ่ึงถูกกระตุน้
โดย lipopolysaccharide (LPS) โดยมีฤทธ์ิการยบัย ั้ง 70% นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิการยบัย ั้ง nitric oxide 
(NO) ซ่ึงถูกกระตุน้การสร้างโดย LPS/interferon (IFN)-gamma-activated macrophages โดยมี
ความสามารถในการยบัย ั้ง 65% และสามารถยบัย ั้ง prostaglandin E (2) (PGE (2)) โดยมีฤทธ์ิการ
ยบัย ั้ง 70% เม่ือทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัดงักล่าวดว้ยวิธี DPPH และ  xanthine 
oxide (XO) assays พบวา่สารสกดัฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระไดโ้ดยมีค่า IC50 เท่ากบั 14 และ 15 
M ตามล าดบั  (Lee et al., 2006) 

เม่ือทดสอบฤทธ์ิตา้นการอกัเสบของสารสกดัการบูรในหนูดว้ยวิธี arthritis model โดยการ
ฉีด Freund's adjuvant ท่ี voix pedis dermis จากนั้นป้อนสารสกดัทางปากท่ี 80 mg x kg(-1) เป็น
เวลา 35 วนั เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม  พบวา่ในกลุ่มทดสอบมีปริมาณ TNF-alpha, IL-2 และ IL-
6 ในน ้าเลือดลดลงมากกวา่กลุ่มควบคุมโดยมี inhibition ratios มากกวา่ 38% (Li et al., 2009)  
 
2.19 เกลอืเม็ด 
 

 
 

รูปที่ 2.19 เกลือเม็ด 
 

ช่ือไทย   เกลือเมด็ 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Sodium chloride (NaCl) 
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ช่ือพ้อง   - 
ช่ือสามัญ  Salt 
ช่ืออืน่ ๆ   เกลือสมุทร เกลือสินเธาว ์
ช่ือวงศ์   -  
ลกัษณะ 
 เป็นผลึกสีขาวขุ่น ขนาด 0.1-0.3 เซนติเมตร รสเคม็ ไม่มีกล่ิน 
สรรพคุณทางยาไทย 
 บ ารุงธาตุทั้ง 4 แกน้ ้าดีพิการ รักษาเน้ือหนงัไม่ใหเ้ป่ือยเน่า ช าระลา้งเมือกมนัในล าไส้ 
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 NaCl 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 - 
 
2.20 ก้ามปูหลุด 
 

 
 

รูปที ่2.20 กา้มปูหลุด 
 

ช่ือไทย   กา้มปูหลุด 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Tradescantia zebrina Loudon 
ช่ือพ้อง   Zebrina pendula Schnizl. 
ช่ือสามัญ  Wandering Jew 
ช่ืออืน่ ๆ   ปีกแมลงสาบ (ทัว่ไป) กา้มปู (กรุงเทพฯ) 
ช่ือวงศ์   Commelinaceae  
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ไมล้ม้ลุก แตกแขนงมาก ล าตน้ทอดราบไปตามพื้นและชูส่วนปลายก่ิงสูง 10-30 เซนติเมตร 
ล าตน้อวบสีเขียว หรือเขียวปนประม่วงจนถึงม่วงลายเขียว มีขอ้และปลอ้งชดั ใบเด่ียวเรียงสลบั กาบ
ใบเป็นปลอกหุม้รอบขอ้ ท่ีกา้นใบมีลายเส้นสีม่วงเป็นแนวตามความยาว และมีขน ใบรูปไข่หรือรูป
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รีปลายแหลม โคนมนเบ้ียว ขอบเรียบ สีม่วงและมีขนประปราย เส้นกลางใบสีม่วง แผน่ใบดา้นบนสี
เขียวสลบัแถบสีเงิน และประสีม่วง ดา้นล่างสีม่วงหรือสลบัแถบเขียว ช่อดอกสั้นออกท่ียอด มีใบ
ประดบัใหญ่ 2 ใบ ขนาดไม่เท่ากนัประกอบหุ้มช่อดอกอ่อนไว ้ดอกจะทยอยบานโผล่เหนือใบ
ประดบั กลีบเล้ียงสีขาว บาง โคนติดกนัเป็นหลอด ปลายแยก 2 แฉก มีขน กลีบดอกโคนติดกนัเป็น
หลอดสีขาว ปลายแยกเป็นกลีบรูปไข่ ดา้นบนสีม่วง ดา้นล่างสีขาว ผลเล็กมาก 
สรรพคุณทางยาไทย 
 ทั้งต้น รสชุ่ม เยน็จดั มีพิษ ใชแ้กอ้าเจียนเป็นโลหิต หนองใน ตกขาว บิด ฝีอกัเสบ  
ข้อมูลงานวจัิยทีส่ าคัญ 

สารส าคัญ 
 Calcium oxalate, Gum 

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา/งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 - 
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บทที ่3 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 
1. การจัดเตรียมวตัถุดิบสมุนไพร วเิคราะห์และควบคุมมาตรฐานสมุนไพร   
1.1 การเตรียมสมุนไพรและข้ันตอนการสกดั 

บดสมุนไพรแต่ละชนิดใหเ้ป็นผงละเอียด แลว้แบ่งผงสมุนไพรออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1) การสกดัยาต ารับยาพอกดูดพิษ โดยผสมผงสมุนไพรแต่ละชนิดให้เขา้กนัในอตัราส่วน

พลับพลึง ว่านน ้ า ผกัเส้ียนผี ดองดึง มะค าไก่ มะขาม ส้มป่อย ดีปลี พริกไทยล่อน 
เจตมูลเพลิงแดง มะกรูด ข่า วา่นนางค า วา่นร่อนทอง ขิง กระทือ เกลือเม็ด กา้มปูหลุด อยา่ง
ละ 90.99 กรัม หรือ 3.033% ไพล 909.90 กรัม หรือ 30.3% และการบูร 454.95 กรัม หรือ 
15.17%  รวม 3 กิโลกรัม 

2) ส าหรับการวิเคราะห์ Extractive value, Total ash, Acid insoluble ash, Loss on drying และ
การวเิคราะห์ปริมาณโลหะหนกัชนิดละ 50 กรัม 

 
1.2 วธีิการสกดัสารสกดัยาต ารับ 
 1.2.1 สารสกดัช้ัน 95% เอทานอล   

1) น าสมุนไพรท่ีชั่งไว ้ มาคลุกเคล้าให้เขา้กนัในภาชนะท่ีมีฝาปิด และเท 95% เอทานอล  
(maceration) ใหพ้อท่วม เขยา่ใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง และตั้งทิ้งไว ้72 ชัว่โมง 

2) กรองแยกส่วนของเหลวท่ีไดจ้ากการหมกั ส่วนกากสมุนไพรหมกัต่อดว้ย 95% เอทานอล 
หมกัซ ้ าอีก 72 ชัว่โมง 

3) น าส่วนของเหลวท่ีไดจ้ากการกรองมาท าการระเหยท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และค่อยๆ 
ลดความดนัลงมาท่ี 50 mbar เพื่อระเหยเอทานอลออกให้หมด เก็บสารสกดัท่ีได้เพื่อ
วเิคราะห์ร้อยละของผลผลิตท่ีไดต่้อไป  

4) ท าการหมกัและกรองจนครบ 3 คร้ัง น าสารท่ีไดจ้ากการระเหยมารวมกนั ชัง่น ้ าหนกัและ
คิดร้อยละของผลผลิตท่ีได ้เป็นสารสกดัชั้น 95% เอทานอล  
 

 1.2.2 สารสกดัช้ัน 50% เอทานอล   
1) น าสมุนไพรท่ีชัง่ไว ้ มาคลุกเคล้าให้เขา้กนัในภาชนะท่ีมีฝาปิด และเท 50% เอทานอล  

(maceration) ใหพ้อท่วม เขยา่ใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง และตั้งทิ้งไว ้72 ชัว่โมง 



 33 

2) กรองแยกส่วนของเหลวท่ีไดจ้ากการหมกั ส่วนกากสมุนไพรหมกัต่อดว้ย 50% เอทานอล 
หมกัซ ้ าอีก 72 ชัว่โมง 

3) น าส่วนของเหลวท่ีไดจ้ากการกรองมาท าการระเหยท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และค่อยๆ 
ลดความดนัลงมาท่ี 50 mbar เพื่อระเหยเอทานอลออกให้หมด เก็บสารสกดัท่ีได้เพื่อ
วเิคราะห์ร้อยละของผลผลิตท่ีไดต่้อไป  

4) ท าการหมกัและกรองจนครบ 3 คร้ัง น าสารท่ีไดจ้ากการระเหยมารวมกนั ชัง่น ้ าหนกัและ
คิดร้อยละของผลผลิตท่ีได ้เป็นสารสกดัชั้น 50% เอทานอล 
 

 1.2.3 สารสกดัช้ันน า้ 
1) ตม้น ้าใหเ้ดือด และเม่ือน ากากของสมุนไพรใส่ลงไปตม้ใหล้ดอุณหภูมิลง จบัเวลา 30 นาที   
2) กรองเอากากสมุนไพรออก แลว้น าส่วนของเหลวท่ีไดม้าเค่ียวต่อดว้ยอุณหภูมิต ่าจนเหลือ 1 

ใน 3 ของปริมาตรทั้งหมด 
3) ท าแหง้ส่วนของของเหลวท่ีไดด้ว้ยวิธีท าแห้งแบบเยือกแข็ง (freeze dry) เรียกสารสกดัท่ีได้

จากการท าแหง้วา่สารสกดัชั้นน ้า 
 
1.3 การวเิคราะห์หามาตรฐานวตัถุดิบแต่ละชนิดและต ารับรวม 

1.3.1 การวเิคราะห์ปริมาณ Loss on drying 
1) เปิดเคร่ือง ทิ้งไวป้ระมาณ 30 นาที 
2) เลือก Mode moisture (Loss on drying) 
3) เปิดฝาเคร่ือง วางถาดใส่ตวัอย่าง (aluminum dish) กดปุ่ม Tare เพื่อปรับ

น ้าหนกัถาดใหเ้ป็นศูนย ์
4) ใส่ผงสมุนไพรจ านวน 5 กรัม โดยค่อยๆ เกล่ียผงยาให้ผิวหน้ามีความ

สม ่าเสมอ 
5) เคร่ืองจะแสดงน ้าหนกั โปรแกรมท่ีตั้งไว ้และอุณหภูมิท่ีตั้งไว ้
6) เม่ือปิดฝาเคร่ืองจะเร่ิมท างานโดยอตัโนมัติ เคร่ืองจะท าการบันทึกค่าท่ี

แสดงผลตามท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรม 
7) การท างานส้ินสุดเม่ือหนา้จอข้ึนค าวา่ END 
8) เปิดฝาเคร่ือง ใช ้Forcep คีบถาดตวัอยา่งออกมา 

หมายเหตุ วเิคราะห์โดยเคร่ือง Electronic Moisture Analyzer 
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1.3.2 การวเิคราะห์ปริมาณ Total ash และ acid insoluble ash 
         1.3.2.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์ปริมาณ Total ash 

1) เตรียม crucible โดยการลา้งให้สะอาดแลว้น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส นาน 5 ชัว่โมง วางทิ้งให้เยน็ใน dessicator ก่อนน าไปชัง่น ้ าหนกั 
จนไดน้ ้าหนกัคงท่ี 

2) ชัง่ตวัอย่างผงยา น ้ าหนกั 2 กรัม ดว้ยเคร่ืองชัง่ละเอียดใส่ใน crucible ท่ี
เตรียมไว ้

3) น า crucible ใส่ตวัอยา่งผงยาท่ีเตรียมไว ้ไปเผาดว้ย gas burner จนกวา่ผงยา
เปล่ียนเป็นเถา้สีเทา 

4) น าตวัอยา่งเขา้เตาเผา muffle furnace ท่ีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส นาน 9 
ชัว่โมง น าออกจากเตาเผามาวางใหเ้ยน็ใน dessicator ก่อนน าไปชัง่น ้าหนกั 

5) น าตวัอยา่งเขา้เตาเผา muffle furnace ท่ีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส นาน 5 
ชัว่โมง น าออกจากเตาเผามาวางใหเ้ยน็ใน dessicator ก่อนน าไปชัง่น ้าหนกั 

6) น าตวัอยา่งเขา้เตาเผา muffle furnace ท่ีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส นาน 3 
ชัว่โมง น าออกจากเตาเผามาวางใหเ้ยน็ใน dessicator ก่อนน าไปชัง่น ้าหนกั 

7) ท าซ ้ าๆ จนกวา่จะไดน้ ้าหนกัคงท่ี 
8) การค านวณปริมาณ  total ash 

                         % total ash  =  น ้าหนกัตวัอยา่งหลงัเผาท่ีคงท่ี (กรัม) x 100 
                                                      น ้าหนกัตวัอยา่งก่อนเผา (กรัม) 

  
 1.3.2.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ปริมาณ Acid insoluble ash   

1) น า total ash ใส่ใน beaker ขนาด 100 มิลลิลิตร เติม 10% hydrochloric acid 
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ตม้บน hot plate ใหเ้ดือดนาน 5 นาที 

2) กรองตวัอย่างด้วยกระดาษกรอง ash เบอร์ 42 จากนั้นล้างตวัอย่างใน
กระดาษกรองดว้ยน ้ากลัน่ จนกระทัง่ pH ตวัอยา่งเป็นกลาง 

3) น ากระดาษกรองจากขอ้ 2) ใส่ใน crucible ท่ีอบและชัง่น ้ าหนกัไดค้งท่ีแลว้ 
น าเขา้เตาเผา muffle furnace ท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส นาน 9 ชัว่โมง 
ทิ้งใหเ้ยน็ใน dessicator ก่อนน าไปชัง่น ้าหนกั 

4) ท าซ ้ าๆ ในขอ้ท่ี 3) แต่ลดเวลาเหลือ 4 ชัว่โมง จนกวา่จะไดน้ ้าหนกัคงท่ี 
5) การค านวณ  acid insoluble ash                    

      % acid insoluble ash  =  น ้าหนกัตวัอยา่งหลงัเผาท่ีคงท่ี (กรัม) x 100 
                                                                  น ้าหนกัตวัอยา่งก่อนเผา (กรัม) 



 35 

1.3.3 การวเิคราะห์ปริมาณ Extractive value 
     1.3.3.1 ขั้นตอนการวเิคราะห์ Ethanol soluble extractive value  

1) ชัง่ผงยาอย่างถูกตอ้งแม่นย  าด้วยเคร่ืองชั่งละเอียดน ้ าหนัก 5 กรัม ใส่ใน 
erlenmeyer flask ขนาด 250 มิลลิลิตร  

2) เติม 95% เอทานอล 100 มิลลิลิตร แช่ไวน้าน 24 ชัว่โมง โดยตอ้งเขยา่บ่อยๆ 
ใน 6  ชัว่โมงแรก และตั้งทิ้งไวอี้ก 18 ชัว่โมง   

3) น าสารสกดัท่ีไดไ้ปกรองอย่างรวดเร็ว โดยใช้ vacuum pump ช่วยในการ
กรองเพื่อป้องกนัการระเหยของตวัท าละลาย 

4) เตรียม evaporating disc โดยการอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 5 
ชั่วโมง ตั้งทิ้งให้เย็นใน dessicator น าไปชั่งน ้ าหนัก ท าซ ้ าหลายๆ คร้ัง 
จนกวา่จะไดน้ ้าหนกัคงท่ี    

5) ใช้ pipette ดูดสารสกดัท่ีได้จากขอ้ 3) ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ใส่ใน 
evaporating disc ท่ีเตรียมไว ้น าไประเหยใหแ้หง้บน water bath    

6) น าสารสกดัมาอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 5 ชัว่โมง ตั้งทิ้งให้เยน็
ใน dessicator  น าไปชัง่น ้าหนกั ท าซ ้ าหลายๆ คร้ัง จนกวา่จะไดน้ ้าหนกัคงท่ี   

7) ค านวณหาค่า % ethanol extractive value                      
                             % ethanol extractive value   =    น ้าหนกัสารสกดั (กรัม) x 100 x 5 
                                                                    น ้าหนกัผงยาเร่ิมตน้ (กรัม)       

     
 1.3.3.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ Water soluble extractive value  

ท าการวิเคราะห์เช่นเดียวกนักบั ethanol soluble extractive value แตกต่างกนั
เฉพาะตวัท าละลายท่ีใช ้โดยเปล่ียนจาก 95% ethanol เป็น chloroform water แทน โดย 
chloroform water สามารถเตรียมไดโ้ดยตวง chloroform 2.5 มิลลิลิตร ใส่ในน ้ ากลัน่ 900 
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน ้ ากลั่นให้ได้ 1000 มิลลิลิตรใน 
volumetric flask 

 
1.3.4 วเิคราะห์การปนเป้ือนโลหะหนักด้วย วธีิ ICP-MS 

 Method validation  
Method validation เป็นการศึกษาความถูกตอ้งและแม่นย  าของวิธีการยอ่ย (digestion) และ

การใชเ้ทคนิค ICP-MS ดว้ยเคร่ืองมือ Model 7500c ICP-MS spectrometer (Agilent Technologies 
Inc., Palo Alto, CA, USA) เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนกั จ านวน 11 ชนิด คือ อลูมิเนียม (Al) 
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โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) นิเก้ิล (Ni) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) อาร์ซีนิค (As) 
แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) และตะกัว่ (Pb) สรุปผล Method validation ไดด้งัน้ี 

Linearity เป็นการวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของโลหะหนกั 11 ชนิด ในสารละลายมาตรฐาน
โลหะหนกัท่ีมีความเขม้ขน้ 2 ช่วงคือ 5, 10, 20, 30, 40, 50 และ100 ppb และความเขม้ขน้ 50, 100 , 
200, 300, 400, 500, 1000 ppb (ท า series dilution โดยใช ้5% nitric acid เป็นตวัท าละลาย) ท าการ
วิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของโลหะหนกัดว้ย ICP-MS โดยวิเคราะห์ 3 ซ ้ า (n = 3) น าค่าเฉล่ียความ
เขม้ขน้ของโลหะหนกั 11 ชนิด ท่ีได้มา plot กราฟระหว่างค่าท่ีเคร่ืองอ่าน (count) กบัค่าความ
เขม้ขน้ และศึกษาสมการเส้นตรง y = mx+c และ r2 ซ่ึงพบวา่ calibration curve ท่ีได ้มี (r2 > 0.99)  

Accuracy เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของวิธีวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของโลหะหนกั 11 
ชนิด โดยวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของโลหะหนกัดว้ย ICP-MS โดยวิเคราะห์ 3 ซ ้ า (n = 3) พบวา่มี 
% recovery ในช่วง 90.33-116.87% และ SD < 2.97 

Recovery test แสดงถึงความถูกตอ้งของวิธีการวิเคราะห์ และเป็นค่าแสดงความใกลเ้คียง
ระหว่างผลการทดลองท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กบัค่าจริง (true value) ซ่ึงแสดงดว้ยค่า %recovery 
วิธีการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลการวิเคราะห์ ท าไดโ้ดยการเติม (spike) สารละลายมาตรฐาน
โลหะหนกัในความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมลงในตวัอยา่ง (sample) โดย spike สารละลายมาตรฐานโลหะ
หนกัในช่วงความเขม้ขน้ 50-150% ของปริมาณท่ีคาดวา่จะพบไดใ้นตวัอยา่งสมุนไพร และรายงาน
เป็น %recovery โดยค านวณจาก %recovery = (spike + sample)- sample / spike ซ่ึง International 
conference on Harmonoization แนะน าให้วิเคราะห์ดว้ย ICP-MS อยา่งนอ้ย 3 ค่าความเขม้ขน้ และ
แต่ละความเขม้ขน้ท าการวิเคราะห์ 3 ซ ้ า จากผลการวิเคราะห์พบวา่มี %recovery  ในช่วง 94.58-
118.47% และมี RSD < 3.93% จากผลของ recovery test แสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์มีความ
ถูกตอ้ง 

Repeatability แสดงถึงความแม่นย  าของผลการวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ตวัอย่างซ ้ า
กนัหลายคร้ังดว้ย ICP-MS โดยท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีเดียวกนั ผูท้ดสอบคนเดียวกนั และในเวลา
เดียวกนั โดยวิเคราะห์ความเขม้ขน้ของโลหะหนักท่ีมีค่าความเขม้ขน้เดียวกนัท่ีคาดว่าจะพบใน
ตวัอยา่ง โดยท าการวิเคราะห์ดว้ย ICP-MS จ านวน 10 ซ ้ า ผลการวิเคราะห์แสดงในรูปของ RSD ซ่ึง
ผลการวเิคราะห์แบบ intra-day (วิเคราะห์ดว้ย ICP-MS ในช่วงเชา้และบ่ายของวนัเดียวกนั) และผล
การวิเคราะห์แบบ inter-day (วิเคราะห์ดว้ย ICP-MS ในวนัท่ีห่างกนั 3 วนั) จากผลการวิเคราะห์
พบวา่โลหะหนกัทั้ง 11 ธาตุ มี RSD < 3.83  แสดงถึง reproducibility ท่ีดี 

limits of detection (LOD) และ limit of quantification (LOQ) ซ่ึง LOD = Limit of 
detection (ความเขม้ขน้ต ่าสุดท่ีตรวจวิเคราะห์ได้) และ LOQ = Limit of quantitation (ความเขม้ขน้
ต ่าสุดท่ีวเิคราะห์ไดเ้ชิงปริมาณ) วธีิการหาค่า LOD และ LOQ ท าไดโ้ดย เตรียมความเขม้ขน้ของสาร
มาตรฐาน 10 ppb น ามาวิเคราะห์จ านวน 10 คร้ัง แลว้หาค่า SD โดย LOD = 3 เท่าของ SD และ 
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LOQ = 10 เท่าของ SD จากผลการวิเคราะห์พบว่า LOD ของอลูมิเนียม (Al) โครเมียม (Cr) 
แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) นิเก้ิล (Ni) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) 
ตะกัว่ (Pb) และอาร์ซีนิค (As) เท่ากบั 2.64, 0.94, 1.23, 4.95, 1.50, 2.55, 2.43, 1.74, 3.15, 4.89 และ 
4.29 /L ตามล าดบั และ LOQ ของ อลูมิเนียม (Al) โครเมียม (Cr) แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) นิเก้ิล 
(Ni) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) ตะกัว่ (Pb) และอาร์ซีนิค (As) เท่ากบั 
8.80, 3.14, 4.08, 16.50, 5.00, 8.50, 8.10, 5.80, 10.50, 16.30 และ 14.30 /L ตามล าดบั 
 
1.4 วเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกดั 

วิเคราะห์องค์ประกอบของสารเคมีในสารสกดัของต ารับยาพอกดูดพิษชั้นเอทานอล 95% 
และเอทานอล 50% ดว้ยเคร่ือง GC-MS 
รายละเอยีดการวเิคราะห์ตัวอย่าง ด้วย GC-MS 

วิเคราะห์องค์ประกอบของสารเคมีในสารสกดัของต ารับดว้ยเคร่ือง GC MS (Thermo 
Electron Corporation) ของบริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จ ากดั แคปปิลาล่ีคอลมัน์ชนิด ZB-5ms 
ความยาว 30 m เส้นผา่นศูนยก์ลาง (ID) 0.25 mm วฏัภาคน่ิงชนิด Non-polar ความหนา 0.25 µm 
Column 
วฏัภาคน่ิง      5%phenyl&95%dimethylpolysiloxane 
ความยาว      30 เมตร    
ความหนาของวฏัภาคน่ิง     0.25 ไมโครเมตร    
เส้นผา่นศูนยก์ลาง     0.25 มิลลิเมตร    
วฏัภาคเคล่ือนท่ี      ก๊าซฮีเล่ียม     
อตัราการไหลของวฏัภาคน่ิง    1.0 มิลลิลิตร/นาที    
อุณหภูมิเร่ิมตน้      60.0°C นาน 5 นาที   
อตัราการเพิ่มของอุณหภูมิ    3.0°C/นาที    
อุณหภูมิสูงสุด      230 °C นาน  
Injection 
อุณหภูมิท่ีเขม็ฉีดตวัอยา่ง     200°C     
การฉีดตวัอยา่ง      Splitless     
ปริมาณตวัอยา่งท่ีฉีดต่อคร้ัง    2 ไมโครลิตร  
เวลาในการวเิคราะห์     62 นาที   
Detector 
ชนิดของดีเทคเตอร์     แมสสเปกโตรมิเตอร์   
อุณหภูมิระหวา่งดีเทคเตอร์และปลายคอลมัน์  275 °C 
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อุณหภูมิท่ีแหล่งก าเนิดอิออน (Mass source)   240 •C   
พลงังานของอิเลคตรอน     70.0 eV แบบอิเลคตรอนอิมแพค: EI 
การเตรียมตัวอย่างก่อนวเิคราะห์ 

- สารสกดั 11.2 mg ละลายใน 0.5 ml MeOH sonicate 5 นาที partition ดว้ย 1.74 ml Hexane 
แลว้ sonicate 5 นาที ตั้งทิ้งไวใ้หแ้ยกชั้น ใชช้ั้นของ Hexane ในการวเิคราะห์ 
 

2. การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ (Biological activity) 
2.1 การศึกษาฤทธ์ิต้านการอกัเสบในหลอดทดลอง (In Vitro) 
 ศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในระดบัหลอดทดลอง 3 วิธี คือ ศึกษาการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริก 
ออกไซด ์การยบัย ั้งเอนไซม ์COX-2 และศึกษาการยบัย ั้งการหลัง่ TNF-α ของสารสกดัต ารับยาพอก
ดูดพิษและสารสกดัสมุนไพรแต่ละชนิดท่ีเป็นส่วนประกอบของต ารับ ดงัน้ี 

2.1.1 ฤทธ์ิต้านการอกัเสบโดยการยบัยั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์  
เล้ียงเซลล์ RAW 264.7 ใน 96 well-plates (cell มีความเขม้ขน้ 1×105 cells/well) medium ท่ี

ใชเ้ล้ียง cell คือ RPMI-1640 ท่ีประกอบดว้ย 10% fetal bovine serum (FBS), penicillin (100 
units/ml)  และ streptomycin (100 µg/ml) โดย incubate cells ใน CO2 incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง หลงัจากนั้นดูดสารละลายเก่าออก เติม LPS (lipopolysaccharide) 5 
µg/ml ท่ีอยูใ่น RPMI ลงไปหลุมละ 100 µl เฉพาะหลุม control และ sample ส่วน blank จะใส่ 
RPMI จากนั้นเติมสารสกดัสมุนไพร (sample solution) จ านวน 100 µl ในหลุมของ sample และ 
blank of sample ส่วนหลุม control และ blank of control ให้เติม RPMI แลว้น าไป incubate ท่ี
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง หลงัจากนั้นดูด supernatant แต่ละหลุมมา 100 µl  
ใส่ใน 96 well-plates เติม Griess reagent หลุมละ 100 µl เคาะ plate เบาๆ แลว้น าไป incubate ท่ี
อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 2 ชัว่โมง ดูด supernatant ออกทุกหลุม เติม 0.04 M HCl ใน
isopropanol 100 µl เขยา่ plate วดั OD ท่ี 570 nm และหาค่า IC50 ดว้ย prism program  การทดลองจะ
ท าซ ้ า 3 คร้ัง  เพื่อยนืยนัผล และน าค่าท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ียและค่า standard error mean (SEM) 
การค านวณ % inhibition of NO production 

 

%Inhibition = A - B    x 100 
                                                                                   A - C 
  

 โดยท่ี   A-C: NO-
2 concentration (µM) 

      A: LPS (+), sample (-) 
      B: LPS (+), sample (+) 
      C: LPS (-), sample (-) 
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2.1.2 ฤทธ์ิต้านการอกัเสบโดยการยบัยั้งเอนไซม์ Cyclooxygenase-2   
เล้ียงเซลล์ RAW 264.7 ใน 96 well-plates (cell มีความเขม้ขน้ 1 × 105 cells/well) medium 

ท่ีใชเ้ล้ียง cell คือ RPMI-1640 ท่ีประกอบดว้ย 10% fetal bovine serum (FBS), penicillin (100 
units/ml) และ streptomycin (100 µg/ml) โดย incubate cells ใน CO2 incubator ท่ีอุณหภูมิ 370C 
เป็นเวลา 1 ชัว่โมง หลงัจากนั้นดูดสารละลายเก่าออก เติม LPS (lipopolysaccharide) 5 µg/ml ท่ีอยู่
ใน RPMI ลงไปหลุมละ 100 µl จากนั้นเติมสารสกดัสมุนไพร (sample solution) จ านวน 100 µl 
แลว้น าไป incubate ท่ีอุณหภูมิ 370C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นดูด supernatant แต่ละหลุมมา 
ใส่ใน 96 well ELISA plate และปริมาณเอนไซม ์Cyclooxygenase-2  สามารถหาไดจ้าก ELISA kits 
การค านวณ % inhibition of COX-2 production มีดงัน้ี 

 

%Inhibition = B - A   x 100 
                                                                  C - A 

                       

                       โดยท่ี   A: LPS (+), sample (-) 
      B: LPS (+), sample (+) 
      C: LPS (-), sample (-) 

 
2.1.3 การยับยั้งการหลั่ง TNF- ที่ถูกเหน่ียวน าโดย LPS (Tewtrakul and Itharat, 2007; 

Tewtrakul and Subhadhirasakul, 2008) 
เล้ียงเซลล์ RAW 264.7 ใน 96 well-plates (cell มีความเขม้ขน้ 1 × 105 cells/well) medium 

ท่ีใชเ้ล้ียง cell คือ RPMI-1640 ท่ีประกอบดว้ย 10% fetal bovine serum (FBS), penicillin (100 
units/ml) และ streptomycin (100 µg/ml) โดย incubate cells ใน CO2 incubator ท่ีอุณหภูมิ 370C 
เป็นเวลา 1 ชัว่โมง หลงัจากนั้นดูดสารละลายเก่าออก เติม LPS (lipopolysaccharide) 5 µg/ml ท่ีอยู่
ใน RPMI ลงไปหลุมละ 100 µl จากนั้นเติมสารสกดัสมุนไพร (sample solution) จ านวน 100 µl 
แลว้น าไป incubate ท่ีอุณหภูมิ 370C เป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนั้นดูด supernatant แต่ละหลุมมา 
ใส่ใน 96 well ELISA plate และความเขม้ขน้ของ TNF- สามารถหาไดจ้าก ELISA kits 
การค านวณ % inhibition of TNF- production มีดงัน้ี 

 

% inhibition = A – B    x 100 
                  A – C  

 

 โดยท่ี   A – C: TNF- concentration (pg/ml) 
      A: LPS (+), sample (-) 
      B: LPS (+), sample (+) 
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      C: LPS (-), sample (-) 
 
2.2 การศึกษาฤทธ์ิต้านการอกัเสบในสัตว์ทดลอง (In Vivo) 

ศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในสัตวท์ดลอง 2 วิธี คือ Carrageenan Induced Rat Paw Edema 
Model และ Rat Ear Edema Model ของสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้นเอทานอล 95% และเอทา
นอล 50 % ดงัน้ี 

2.2.1 การศึกษาฤทธ์ิต้านการอักเสบด้วยวิธี Carrageenan Induced Rat Paw Edema 
Model 

การเตรียมสัตว์ทดลอง   
  ก่อนท าการทดสอบ น าหนูมาเล้ียงในห้องปฏิบติัการ นาน 1 สัปดาห์ เพื่อให้หนูปรับตวั
คุน้เคยกบัส่ิงแวดลอ้มในห้องปฏิบติัการซ่ึงมีอุณหภูมิอยูใ่นช่วง 24 ± 1 องศาเซลเซียส จดักลุ่มหนู
โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายและท าสัญลกัษณ์ประจ าตวัโดยการแตม้เบอร์ท่ีหาง อดอาหารหนู 
16 ชัว่โมงก่อนป้อนตวัอยา่งทดสอบ โดยใหน้ ้าด่ืมตามปกติ  

การเตรียมสารทดสอบ 
- สารเหน่ียวน าให้เกิดอาการอักเสบ 
 เตรียม Carrageenan ในรูปสารละลาย ซ่ึงเป็นสารเหน่ียวน าให้เกิดการอกัเสบและบวม           

ท่ีอุง้เทา้หนู โดยละลายใน 0.9% น ้ าเกลือ จนไดข้นาดความเขม้ขน้ 1% โดย น ้ าหนกั/
ปริมาตร  

- ยามาตรฐาน (reference drug) 
     diclofenac เตรียมท่ีความเขม้ขน้ 0.5 มก./มล. ใน Tragacant 1% 
- สารทดสอบ 
      เตรียมสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้น 95% เอทานอล (ให้รหัสตวัอย่างคือ สาร S)  

และสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้น 50 % เอทานอล (ให้รหสัตวัอยา่งคือ สาร A) ใน
รูปสารแขวนลอยใน Tragacant 1% ท่ีความเขม้ขน้ 3, 10 และ 30 มก./มล. 

การทดสอบ 
 แบ่งกลุ่มสัตวท์ดลองเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 8 ตวั ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มควบคุม ป้อน 1% tragacant ในปริมาณ 10 มล./กก.  
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาร S 30 มก./กก. ป้อน สาร S ความเขม้ขน้ 3 มก./มล.  
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาร S 100 มก./กก. ป้อน สาร S ความเขม้ขน้ 10 มก./มล. 
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสาร S 300 มก./กก. ป้อน สาร S ความเขม้ขน้ 30 มก./มล. 
 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มสาร A 30 มก./กก. ป้อน สาร S ความเขม้ขน้ 3 มก./มล. 
 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มสาร S 100 มก./กก. ป้อน สาร S ความเขม้ขน้ 10 มก./มล. 
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 กลุ่มท่ี 7 กลุ่มสาร S 300 มก./กก. ป้อน สาร S ความเขม้ขน้ 30 มก./มล. 
 กลุ่มท่ี 8 กลุ่ม diclofenac 5 มก./กก. ป้อน diclofenac ความเขม้ขน้ 0.5 มก./มล. 
 ในวนัทดสอบ วดัปริมาตรอุง้เทา้ข้างซ้ายของหนูทุกตวั ดว้ยเคร่ือง Plethysmometer บนัทึก
ผลไว ้หลงัจากป้อนสารทดสอบต่างๆ ตามกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ จึงเหน่ียวน าให้เกิดการอกัเสบท่ีอุง้
เทา้หนูดว้ยการฉีด Carageenan 1% ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เขา้อุง้เทา้ซ้าย ท าการวดัปริมาตรของอุง้
เทา้หนูเม่ือครบเวลา 1, 2 และ 3 ชัว่โมง จดบนัทึกขอ้มูลปริมาตรอุง้เทา้หนูแต่ละตวัตามเวลาดงักล่าว 
น าขอ้มูลค านวณหาค่าร้อยละการอกัเสบของอุง้เทา้ ณ เวลาต่างๆ ตามสมการน้ี 
 
ร้อยละการอกัเสบของอุ้งเท้า   =  

   

  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติดว้ยวธีิ Oneway-ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ไม่นอ้ยกวา่ 95 % (p < 0.05) 
 
2.2.2 การศึกษาฤทธ์ิต้านการอกัเสบด้วยวธีิ Rat ear edema model 
การเตรียมสัตว์ทดลอง 

   ก่อนท าการทดสอบ น าหนูมาเล้ียงในห้องปฏิบติัการเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้สัตวไ์ด้
ปรับตวัคุน้เคยกบัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท าการเล้ียงในห้องมีอุณหภูมิ 24 ± 1 องศาเซลเซียส จดักลุ่มหนู
โดยวธีิ การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย และท าสัญลกัษณ์ประจ าตวัโดยการแตม้เบอร์ท่ีหาง อดอาหารอยา่ง
นอ้ย 16 ชัว่โมงก่อนท าการทดสอบ แต่ใหไ้ดรั้บน ้าตามปกติ 

การเตรียมสารทดสอบ 
- สารเหน่ียวน าให้เกิดอาการอักเสบ 

Croton oil ความเขม้ขน้ 16% ท าละลายใน acetone 
- ยามาตรฐาน (reference drug) 

Diclofenac ความเขม้ขน้ 250 มก./มล. ท าละลายใน Acetone 
- สารทดสอบ S (95% ethanolic extract)  
       ท าละลายใน acetone เตรียมข้ึนเป็น 3 ระดบัความเขม้ขน้ คือ 2%, 10% และ 50% 
- สารทดสอบ A ( 50% ethanolic extract)  

ท าละลายใน 50% เอทานอล เตรียมข้ึนเป็น 3 ระดบัความเขม้ขน้ คือ 2%, 10% และ 
50% 

[ปริมาตรอุ้งเท้า ณ เวลาต่างๆ - ปริมาตรอุ้งเท้าเมือ่เร่ิมต้น] X 100 

ปริมาตรอุ้งเท้าเมือ่เร่ิมต้น 
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การทดสอบ            
  ใชห้นูทดลอง 120-150 กรัม แบ่งเป็น 9 กลุ่มๆ ละ 8 ตวัดงัน้ี  

1. กลุ่มควบคุม Sไดรั้บ acetone  
2. กลุ่มควบคุม A ไดรั้บ 50% เอทานอล 
3. กลุ่มสาร S ความเขม้ขน้ 2% 
4. กลุ่มสาร S ความเขม้ขน้ 10% 
5. กลุ่มสาร S ความเขม้ขน้ 50% 
6. กลุ่มสาร A ความเขม้ขน้ 2% 
7. กลุ่มสาร A ความเขม้ขน้ 10% 
8. กลุ่มสาร A ความเขม้ขน้ 50% 
9. กลุ่มยามาตรฐาน  diclofenac 

       ท าการวดัความหนาของใบหูหนูทุกตวัดว้ยเคร่ือง Pocket thickness gauge และบนัทึก
ผล หลงัจากนั้นทาสารเหน่ียวน าใหเ้กิดการอกัเสบดว้ย Croton oil ในปริมาตร 20 ไมโครลิตร/หู เม่ือ
ครบเวลา 2 ชัว่โมงวดัความหนาของหูอีกคร้ัง แลว้ทาสารทดสอบต่างๆ ในปริมาณ 20 ไมโครลิตร 
หลงัจากนั้นวดัความหนาของหูหนูท่ี 1, 2 และ 3 ชัว่โมง บนัทึกผล 

      น าความหนาของใบหูท่ีไดใ้นแต่ละกลุ่มหาค่าเฉล่ีย ค่าท่ีไดค้  านวณหาปริมาตรการบวม
ของหู ดงัสมการ 

 

ร้อยละการบวมของใบหู  =   ( T1-T0 ) / T0 X 100 
   

T0 = ความหนาของใบหูท่ีเวลาเร่ิมตน้ 
  T1 = ความหนาของใบหูท่ีเวลาสังเกต 

 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติดว้ยวธีิ Oneway- ANOVA ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ไม่นอ้ยกวา่ 95 % (p < 0.05) 

 
3. วธีิการทดสอบความคงตัวของต ารับ 
 เก็บสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ย 95% เอทานอล ท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพทัธ์ 75% RH นาน 4 เดือน เก็บตวัอยา่งในวนัท่ี 0, 15, 30, 60 และ 90 แลว้น ามา
วิเคราะห์องคป์ระกอบท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย GC-MS โดยเปรียบเทียบกบัสารสกดัในวนัท่ี 0 ถา้มี
ความคงตวัดีแสดงวา่สารสกดัจะสามารถเก็บไดอี้ก 2 ปี 
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รายละเอยีดการวเิคราะห์ตัวอย่าง ด้วย GC-MS 
วิเคราะห์องค์ประกอบของสารเคมีในสารสกดัของต ารับดว้ยเคร่ือง GC MS (Thermo 

Electron Corporation) ของบริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จ ากดั แคปปิลาล่ีคอลมัน์ชนิด ZB-5ms 
ความยาว 30 m เส้นผา่นศูนยก์ลาง (ID) 0.25 mm วฏัภาคน่ิงชนิด Non-polar ความหนา 0.25 µm 
Column 
วฏัภาคน่ิง      5%phenyl&95%dimethylpolysiloxane 
ความยาว      30 เมตร    
ความหนาของวฏัภาคน่ิง     0.25 ไมโครเมตร    
เส้นผา่นศูนยก์ลาง     0.25 มิลลิเมตร    
วฏัภาคเคล่ือนท่ี      ก๊าซฮีเล่ียม     
อตัราการไหลของวฏัภาคน่ิง    1.0 มิลลิลิตร/นาที    
อุณหภูมิเร่ิมตน้      60.0°C นาน 5 นาที   
อตัราการเพิ่มของอุณหภูมิ    3.0°C/นาที    
อุณหภูมิสูงสุด      230 °C นาน  
Injection 
อุณหภูมิท่ีเขม็ฉีดตวัอยา่ง     200°C     
การฉีดตวัอยา่ง      Splitless     
ปริมาณตวัอยา่งท่ีฉีดต่อคร้ัง    2 ไมโครลิตร  
เวลาในการวเิคราะห์     62 นาที   
Detector 
ชนิดของดีเทคเตอร์     แมสสเปกโตรมิเตอร์   
อุณหภูมิระหวา่งดีเทคเตอร์และปลายคอลมัน์  275 °C 
อุณหภูมิท่ีแหล่งก าเนิดอิออน (Mass source)   240 •C   
พลงังานของอิเลคตรอน     70.0 eV แบบอิเลคตรอนอิมแพค: EI 
การเตรียมตัวอย่างก่อนวเิคราะห์ 

- สารสกดั PD_D0 : 11.2 mg ละลายใน 0.5 ml MeOH sonicate 5 นาที partition ดว้ย 1.74 ml 
Hexane แลว้ sonicate 5 นาที ตั้งทิ้งไวใ้หแ้ยกชั้น ใชช้ั้นของ Hexane ในการวเิคราะห์ 

- สารสกดั PD_D15 : 10.9 mg ละลายใน 0.5 ml MeOH sonicate 5 นาที partition ดว้ย 1.68 
ml Hexane แลว้ sonicate 5 นาที ตั้งทิ้งไวใ้หแ้ยกชั้น ใชช้ั้นของ Hexane ในการวเิคราะห์ 

- สารสกดั PD_D30 : 11.6 mg ละลายใน 0.5 ml MeOH sonicate 5 นาที partition ดว้ย 1.82 
ml Hexane แลว้ sonicate 5 นาที ตั้งทิ้งไวใ้หแ้ยกชั้น ใชช้ั้นของ Hexane ในการวเิคราะห์ 
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- สารสกดั PD_D60 : 10.7 mg ละลายใน 0.5 ml MeOH sonicate 5 นาที partition ดว้ย 1.64 
ml Hexane แลว้ sonicate 5 นาที ตั้งทิ้งไวใ้หแ้ยกชั้น ใชช้ั้นของ Hexane ในการวเิคราะห์ 

- สารสกดั PD_D90 : 10.2 mg ละลายใน 0.5 ml MeOH sonicate 5 นาที partition ดว้ย 1.54 
ml Hexane แลว้ sonicate 5 นาที ตั้งทิ้งไวใ้หแ้ยกชั้น ใชช้ั้นของ Hexane ในการวเิคราะห์ 
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บทที ่4 

 

ผลการวจิัย 
 

1. การจัดเตรียมวตัถุดิบสมุนไพร และการท ามาตรฐานสมุนไพร 
 ต ารับยารักษาโรคจบัโปงแห้งเข่า (ยาพอกดูดพิษ) ประกอบด้วยสมุนไพรท่ีเป็นพืชวตัถุ                 
20 ชนิด คือ ผวิมะกรูด เมล็ดพริกไทยล่อน หวัวา่นนางค า หวัวา่นร่อนทอง เหงา้ข่า รากเจตมูลเพลิง-
แดง ดีปลี ใบมะค าไก่ ใบมะขาม ใบส้มป่อย หัวกระทือ เหงา้ขิง ผกัเส้ียนผี ว่านน ้ า หัวดองดึง ใบ
พลบัพลึง กา้มปูหลุด เกลือเม็ด ไพล และการบูร โดยรายละเอียดของสมุนไพรแต่ละชนิดแสดงดงั
ตารางท่ี 4.1 และเม่ือน าสมุนไพรแต่ละชนิดและต ารับยาพอกดูดพิษมาท าการสกดัเพื่อหา % yield 
พบวา่ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.2 

เม่ือน าสมุนไพรจากตารางท่ี 4.1 มาวิเคราะห์ พบวา่ต ารับยาดงักล่าวประกอบดว้ยสมุนไพร
หลายชนิดและสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ไดด้งัน้ี 

กลุ่มพืชท่ีมีสรรพคุณแกป้วด แกอ้กัเสบ แกบ้วม แกเ้ส้น ไดแ้ก่ หวัดองดึง ใบพลบัพลึง ไพล 
ขิง ผกัเส้ียนผ ีวา่นน ้า และวา่นร่อนทอง 

กลุ่มพืชท่ีมีสรรพคุณท าใหเ้ลือดไหลเวยีน ไดแ้ก่ พริกไทยล่อน และผวิมะกรูด 
กลุ่มพืชท่ีรักษาอาการอกัเสบจากการติดเช้ือ ได้แก่ เจตมูลเพลิงแดง ข่า และว่านนางค า 
กลุ่มพืชท่ีมีฤทธ์ิเป็นยาระบาย ขบัของเสีย ไดแ้ก่ ใบมะขาม และใบส้มป่อย  
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ตารางที ่4.1 สรุปแหล่งและปริมาณสมุนไพรในต ารับยาพอกดูดพิษและสรรพคุณท่ีเก่ียวขอ้งในต ารายาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

ช่ือวงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ช่ือไทย/ส่วน

ทีใ่ช้ 
รูป 

สัดส่วน
ในต ารับ 

(%) 
แหล่งทีเ่กบ็ 

เหตุผลของการใช้ 
ในยาไทยตามต ารา
ยาแพทยศาสตร์
สงเคราะห์ 

AMARYLLIDACEAE Crinum asiaticum L. พลบัพลึง 
(ใบ) 

 

3.033 สุพรรณบุรี รักษาอาการปวด
เม่ือย กลา้มเน้ือ
อกัเสบ คลายเส้น  
แกอ้าการฟกช ้า  
ปวดบวม 

ARACEAE Acorus calamus L. วา่นน ้า 
(หวั) 

 

3.033 สุพรรณบุรี รักษาอาการปวดขอ้
และกลา้มเน้ือ  
แกเ้ส้นเอ็นกระตุก  

CAPPARACEAE Cleome viscosa L. ผกัเส้ียนผ ี
(ทั้งหา้) 

 

3.033 นครปฐม แกป้วดกลา้มเน้ือ ขอ้
ปวดขอ้ 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) สรุปแหล่งและปริมาณสมุนไพรในต ารับยาพอกดูดพิษและสรรพคุณท่ีเก่ียวขอ้งในต ารายาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

ช่ือวงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ช่ือไทย/ส่วน

ทีใ่ช้ 
รูป 

สัดส่วน
ในต ารับ 

(%) 
แหล่งทีเ่กบ็ 

เหตุผลของการใช้ 
ในยาไทยตามต ารายา

แพทยศาสตร์
สงเคราะห์ 

COLCHICACEAE Gloriosa superba L. ดองดึง 
(หวั) 

 

3.033 ภูเก็ต แกล้มจบัโปง  
ลมเขา้ขอ้   
หวัเข่าปวดบวม 

COMMELINACEAE Tradescantia zebrine 
Loudon 

กา้มปูหลุด 
(ทั้งตน้) 

 

3.033 นครปฐม รสชุ่ม เยน็จดั ใชแ้ก้
อาเจียนเป็นโลหิต 
หนองใน ตกขาว บิด 
ฝีอกัเสบ 

EUPHORBIACEAE Drypetes roxburghii 
(Wall.) Hurusawa 

มะค าไก่ 
(ใบ) 

 

3.033 กาญจนบุรี ถ่ายเส้น ถ่ายกษยั 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) สรุปแหล่งและปริมาณสมุนไพรในต ารับยาพอกดูดพิษและสรรพคุณท่ีเก่ียวขอ้งในต ารายาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

ช่ือวงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ช่ือไทย/ส่วน

ทีใ่ช้ 
รูป 

สัดส่วนใน
ต ารับ (%) 

แหล่งทีเ่กบ็ 

เหตุผลของการใช้ 
ในยาไทยตามต ารายา

แพทยศาสตร์
สงเคราะห์ 

LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE 

Tamarindus indica L. มะขาม 
(ใบ) 

 

3.033 สุพรรณบุรี ช าระเมือกมนั  
กดัฟอกผวิหนงั 

LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

Acacia concinna 
(Willd.) DC. 

ส้มป่อย 
(ใบ) 

 

3.033 กาญจนบุรี แกเ้ส้นตึง ช่วยใหเ้ส้น
เอน็หยอ่น 

PIPERACEAE Piper longum L. 
 

ดีปลี 
(ผล) 

 

3.033 สุพรรณบุรี แกอ้าการปวดเม่ือย
และอกัเสบของ
กลา้มเน้ือ 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) สรุปแหล่งและปริมาณสมุนไพรในต ารับยาพอกดูดพิษและสรรพคุณท่ีเก่ียวขอ้งในต ารายาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

ช่ือวงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ช่ือไทย/ส่วน

ทีใ่ช้ 
รูป 

สัดส่วนใน
ต ารับ (%) 

แหล่งทีเ่กบ็ 

เหตุผลของการใช้ 
ในยาไทยตามต ารายา

แพทยศาสตร์
สงเคราะห์ 

PIPERACEAE Piper nigrum L. พริกไทย
ล่อน 
(เมล็ด) 

 

3.033 จนัทบุรี บ ารุงธาตุ 

PLUMBAGINACEAE Plumbago indica L. เจตมูลเพลิง
แดง 
(ราก) 

 

3.033 กาญจนบุรี แก้ธาตุพิการ เป็นยา
บ ารุง 

RUTACEAE Citrus hystrix DC. มะกรูด 
(ผวิ) 

 

3.033 สุพรรณบุรี ช าระผวิหนงั  
แกล้มวงิเวยีน 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) สรุปแหล่งและปริมาณสมุนไพรในต ารับยาพอกดูดพิษและสรรพคุณท่ีเก่ียวขอ้งในต ารายาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

ช่ือวงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ช่ือไทย/ส่วน

ทีใ่ช้ 
รูป 

สัดส่วนใน
ต ารับ (%) 

แหล่งทีเ่กบ็ 

เหตุผลของการใช้ 
ในยาไทยตามต ารายา

แพทยศาสตร์
สงเคราะห์ 

ZINGIBERACEAE Alpinia galanga (L.) 
Willd. 

ข่า 
(เหงา้) 

 

3.033 อุตรดิตถ์ แกป้วด บวม ช ้า 

ZINGIBERACEAE Curcuma aromatica 
Salisb. 

วา่นนางค า 
(หวั) 

 

3.033 นครปฐม แกฟ้กช ้า  
แกข้อ้เคล็ดขดัยอก 

ZINGIBERACEAE Globba malaccensis 
Ridl. 

วา่น
ร่อนทอง 
(หวั) 

 

3.033 นครปฐม แกป้วดเม่ือย 
กลา้มเน้ือ 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) สรุปแหล่งและปริมาณสมุนไพรในต ารับยาพอกดูดพิษและสรรพคุณท่ีเก่ียวขอ้งในต ารายาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

ช่ือวงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ช่ือไทย/ส่วน

ทีใ่ช้ 
รูป 

สัดส่วนใน
ต ารับ (%) 

แหล่งทีเ่กบ็ 

เหตุผลของการใช้ 
ในยาไทยตามต ารายา

แพทยศาสตร์
สงเคราะห์ 

ZINGIBERACEAE Zingiber officinale 
Roscoe 

ขิง 
(เหงา้) 

 

3.033 นครปฐม แกป้วดขอ้ 

ZINGIBERACEAE Zingiber montanum 
(Koenig) Link ex Dietr. 

ไพล 
(เหงา้) 

 

30.33 กาญจนบุรี แกอ้าการเคล็ด 
ขดัยอก ฟกช ้าบวม 
ขอ้เทา้แพลง 

ZINGIBERACEAE Zingiber zerumbet (L.) 
Smith. 

กระทือ 
(หวั) 

 

3.033 กาญจนบุรี แกเ้คล็ดขดัยอก  
แกป้วด  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) สรุปแหล่งและปริมาณสมุนไพรในต ารับยาพอกดูดพิษและสรรพคุณท่ีเก่ียวขอ้งในต ารายาแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 

ช่ือวงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ช่ือไทย/
ส่วนทีใ่ช้ 

รูป 
สัดส่วนใน
ต ารับ (%) 

แหล่งทีเ่กบ็ 

เหตุผลของการใช้ 
ในยาไทยตามต ารา
ยาแพทยศาสตร์
สงเคราะห์ 

_ Sodium chloride เกลือเมด็ 

 

3.033 สมุทรสาคร บ ารุงธาตุทั้ง 4 
รักษาเน้ือหนงัไม่ให้
เป่ือยเน่า   
ช าระลา้งเมือกมนั 

LAURACEAE Cinnamomum 
camphora (L.) J.Presl 

การบูร 
(ผลึกท่ีได้
จากการ
กลัน่ใบ
และเน้ือ
ไม)้ 

 

15.17 ประเทศจีน ทาภายนอกรักษา
อาการอกัเสบเร้ือรัง 
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ตารางที่ 4.2 แสดงปริมาณสารสกดัของสมุนไพรเด่ียวและสมุนไพรต ารับดว้ยตวัท าละลายชนิด 
ต่างๆ 

 

ช่ือสมุนไพร สัดส่วนในต ารับ (%) ตัวท าละลาย % yield 
พลบัพลึง 3.033 95% EtOH 10.88 
วา่นน ้า 3.033 95% EtOH 3.32 
ผกัเส้ียนผ ี 3.033 95% EtOH 21.00 
ดองดึง 3.033 95% EtOH 2.13 
มะค าไก่ 3.033 95% EtOH 26.50 
การบูร 15.17 95% EtOH 100.00 
มะขาม 3.033 95% EtOH 20.43 
ส้มป่อย 3.033 95% EtOH 10.08 
ดีปลี 3.033 95% EtOH 6.88 
พริกไทยล่อน 3.033 95% EtOH 5.82 
เจตมลูเพลิงแดง 3.033 95% EtOH 7.04 
มะกรูด 3.033 95% EtOH 11.02 
ข่า 3.033 95% EtOH 5.63 
วา่นนางค า 3.033 95% EtOH 3.17 
วา่นร่อนทอง  3.033 95% EtOH 12.98 
ขิง 3.033 95% EtOH 4.47 
ไพล 30.33 95% EtOH 5.01 
กระทือ 3.033 95% EtOH 5.55 
เกลือเมด็ 3.033 95% EtOH 100 
กา้มปูหลุด 3.033 95% EtOH 10.5 
ต ารับยาพอกดูดพิษ 
ต ารับยาพอกดูดพิษ 
ต ารับยาพอกดูดพิษ 

- 
- 
- 

95% EtOH 
50% EtOH 

Water 

6.09 
11.73 

3.51 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่สมุนไพรท่ีให้ปริมาณสารสกดัชั้น 95% EtOH สูงท่ีสุดคือ มะค าไก่ 
รองลงมาคือผกัเส้ียนผีและมะขาม โดยมีค่าปริมาณสารสกดัเท่ากบั 26.50%, 21.00% และ 20.43% 
ตามล าดบั ส่วนต ารับยาพอกดูดพิษพบวา่เม่ือสกดัดว้ยตวัท าละลายคือ 50% EtOH จะให้ค่าปริมาณ
สารสกดัสูงท่ีสุด รองลงมาคือการสกดัดว้ย 95% EtOH และน ้ า โดยมีค่าปริมาณสารสกดัเท่ากบั 
11.73%, 6.09% และ 3.51% ตามล าดบั 



 54 

เม่ือน าวตัถุดิบแต่ละชนิดมาท าการศึกษามาตรฐานของวตัถุดิบสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบท่ีได ้โดยวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน (Loss on drying) 
ปริมาณสารสกดัท่ีสกดัด้วยน ้ าและเอทานอล (Extractive value) ปริมาณเถา้ทั้งหมดและเถา้ท่ีไม่
ละลายในกรด (Total ash and Acid insoluble ash) และปริมาณโลหะหนกั ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.3, 4.4 
และตารางท่ี 4.5 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3 แสดงปริมาณความช้ืน และปริมาณสารสกดัท่ีสกดัดว้ยน ้าและเอทานอล 

 

ช่ือไทย 
% Loss 

on drying 
% Extractive value 

Ethanol  soluble Water soluble 
พลบัพลึง 
วา่นน ้า 
ผกัเส้ียนผ ี
ดองดึง 
มะค าไก่ 
การบูร 
มะขาม 
ส้มป่อย 
ดีปลี 
พริกไทยล่อน 
เจตมูลเพลิงแดง 
มะกรูด 
ข่า 
วา่นนางค า 
วา่นร่อนทอง  
ขิง 
ไพล 
กระทือ 
เกลือเมด็ 
กา้มปูหลุด 
ต ารับยาพอกดูดพิษ 

8.29 ± 0.27 
9.57 ± 0.10 
8.53 ± 0.07 
8.43 ± 0.34 
8.28 ± 0.09 

98.75 ± 0.39 
9.13 ± 0.04 
8.21 ± 0.06 
9.13 ± 0.05 
8.99 ± 0.13 
8.85 ± 0.17 
8.73 ± 0.18 
9.09 ± 0.18 
8.93 ± 0.18 
8.61 ± 0.07 
8.81 ± 0.11 
8.76 ± 0.15 
9.45 ± 0.03 
6.16 ± 0.68 
9.12 ± 0.54 

22.67 ± 0.05 

10.63 ± 0.54 
3.36 ± 0.18 

20.56 ± 0.27 
2.27 ± 0.06 

26.70 ± 0.06 
0.13 ± 0.05 

20.66 ± 0.10 
9.88 ± 0.63 
6.48 ± 0.06 
5.37 ± 0.15 
6.86 ± 0.17 

10.52 ± 0.24 
5.17 ± 0.15 
2.44 ± 0.13 

13.55 ± 1.19 
4.23 ± 0.11 
5.37 ± 0.28 
5.6 ± 0.06 

6.40 ± 0.12 
11.23 ± 0.02 
5.88 ± 0.29 

18.66 ± 0.20 
5.14 ± 0.02 

18.92 ± 0.35 
7.81 ± 0.08 

24.08 ± 0.03 
0.05 ± 0.01 

24.08 ± 0.20 
19.16 ± 0.62 
7.06 ± 0.07 
3.65 ± 0.20 

25.72 ± 0.92 
16.50 ± 0.16 
13.76 ± 0.51 
15.20 ± 0.16 
16.15 ± 0.56 
7.52 ± 0.31 

15.13 ± 0.20 
16.59 ± 2.17 
98.22 ± 0.55 
18.55 ± 0.19 
15.73 ± 1.49 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่สมุนไพรต ารับรวมและสมุนไพรเด่ียวในต ารับมีปริมาณความช้ืนอยู่
ในช่วง  6.16-9.57 %  ยกเวน้การบูรซ่ึงมีปริมาณความช้ืน 98.75% ตามมาตรฐานเภสัชต ารับระบุวา่
สมุนไพรแหง้ควรมีปริมาณความช้ืนไม่เกิน 10% เน่ืองจากส่วนท่ีใชข้องสมุนไพรบางชนิดในต ารับ
เป็นส่วนของราก และใบ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีน ้ามนัหอมระเหยเป็นองคป์ระกอบอยูน่อ้ยท าให้ค่าปริมาณ
ความช้ืนของสมุนไพรเด่ียวในต ารับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตามสมุนไพรรวมของต ารับยา
พอกดูดพิษมีปริมาณความช้ืน 22.67±0.05%  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก เน่ืองจากมีการบูรเป็น
ส่วนประกอบ และปริมาณสารสกดัดว้ยตวัท าละลาย พบว่าใบมะค าไก่มีปริมาณสารสกดัสูงสุด  
(26.70±0.06%) ในการสกัดด้วยเอทานอล 95% และเกลือเม็ดมีปริมาณสารสกัดสูงสุด 
(98.22±0.55%)  ในการสกดัดว้ยน ้า  คือสามารถละลายน ้าไดห้มดนัน่เอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

ตารางที ่4.4 แสดงผลการวเิคราะห์ปริมาณเถา้ของสมุนไพรเด่ียวและต ารับยาพอกดูดพิษ  
 

ช่ือไทย 
% Ash content 

Total ash Acid insoluble ash 
พลบัพลึง 9.412 ± 0.422 1.624 ± 0.147 
วา่นน ้า 4.695 ± 0.096 0.701 ± 0.189 
ผกัเส้ียนผ ี 9.124 ± 0.293 1.537 ± 0.082 
ดองดึง 4.040 ± 0.361 1.208 ± 0.344 
มะค าไก่ 6.801 ± 0.075 0.553 ± 0.117 
การบูร 1.061 ± 0.483 0.198 ± 0.081 
มะขาม 7.779 ± 0.339 0.922 ± 0.087 
ส้มป่อย 8.888 ± 0.473 1.436 ± 0.055 
ดีปลี 6.821 ± 0.318 0.375 ± 0.058 
พริกไทยล่อน 4.584 ± 0.121 0.757 ± 0.105 
เจตมูลเพลิงแดง 9.769 ± 0.163 1.589 ± 0.080 
มะกรูด 6.438 ± 0.167 1.155 ± 0.181 
ข่า 6.022 ± 0.326 1.537 ± 0.119 
วา่นนางค า 7.232 ± 0.241 1.969 ± 0.005 
วา่นร่อนทอง 8.466 ± 0.164 1.556 ± 0.106 
ขิง 5.888 ± 0.175 1.168 ± 0.298 
ไพล 7.728 ± 0.074 1.4956 ± 0.104 
กระทือ 6.574 ± 0.333 1.229 ± 0.018 
เกลือเมด็ 38.186 ± 0.185 3.157 ± 0.287 
กา้มปูหลุด 7.42 ± 0.761 1.871 ± 0.005 
ต ารับยาพอกดูดพิษ 8.197 ± 0.601 1.642 ± 0.210 
  

ผลการวเิคราะห์ปริมาณเถา้ทั้งหมดและเถา้ท่ีไม่ละลายในกรดของสมุนไพรเด่ียวและต ารับ
ยาพอกดูดพิษดงัตารางท่ี 4.4 พบวา่ปริมาณเถา้ทั้งหมดอยูใ่นช่วง 1.061% - 9.769% และเถา้ท่ีไม่
ละลายในกรดอยู่ในช่วง 0.198% - 1.969% ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรฐานเภสัชต ารับท่ี
ก าหนดให้มีปริมาณเถา้ทั้งหมดและเถา้ท่ีไม่ละลายในกรดมีค่าไม่เกิน 10% และ 2% ตามล าดบั 
ยกเวน้เกลือท่ีมีปริมาณเถ้าทั้งหมดและเถ้าท่ีไม่ละลายในกรดสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ Thai 
Herbal Pharmacopoeia 



 57 

ตารางที ่4.5 แสดงปริมาณโลหะหนกัเม่ือวเิคราะห์ดว้ยเคร่ือง ICP-MS  
 

 ความเข้มข้นของธาตุ (mg/kg) 

 As (75) Cd (111) Pb (208) 

 ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD ค่าเฉลีย่ SD 
พลบัพลึง 0.094 0.015 0.046 0.002 0.082 0.080 
วา่นน ้า 0.341 0.016 0.033 0.001 0.275 0.232 
ผกัเส้ียนผ ี 0.199 0.005 0.072 0.001 0.400 0.117 
ดองดึง 0.069 0.028 0.039 0.013 0.266 0.198 
มะค าไก่ 0.076 0.016 0.059 0.027 0.231 0.228 
การบูร 0.073 0.005 0.055 0.030 0.684 0.242 
มะขาม 0.078 0.018 0.032 0.005 0.196 0.084 
ส้มป่อย 0.166 0.001 0.030 0.001 0.396 0.100 
ดีปลี 0.039 0.008 0.023 0.003 0.015 0.021 
พริกไทยล่อน 0.046 0.006 0.032 0.000 0.119 0.129 
เจตมูลเพลิงแดง 0.163 0.034 0.036 0.003 0.329 0.014 
มะกรูด 0.091 0.063 0.030 0.000 0.174 0.010 
ข่า 0.064 0.002 0.051 0.003 0.819 0.248 
วา่นนางค า 0.055 0.015 0.065 0.003 0.523 0.062 
วา่นร่อนทอง  0.102 0.000 0.055 0.024 0.459 0.104 
ขิง 0.156 0.022 0.092 0.023 2.139 1.609 
ไพล 0.136 0.016 0.050 0.011 0.338 0.252 
กระทือ 0.083 0.001 0.032 0.002 0.158 0.084 
เกลือเมด็ 0.045 0.008 0.026 0.003 0.029 0.041 
กา้มปูหลุด 0.104 0.000 0.035 0.034 0.160 0.114 
ยาพอกดูดพิษ 0.185 0.009 0.090 0.054 0.546 0.122 

 

หมายเหต:ุ  ตามเกณฑม์าตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, WHO) ไดก้ าหนดปริมาณ
สูงสุดของธาตุท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษยใ์นวตัถุดิบพืชสมุนไพร เช่น As, Pb และ Cd ท่ีระดบั 1.0, 10 และ 0.3 
mg/kg ตามล าดบั 
 

  จากผลการทดลองในตารางท่ี 4.5 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก 
(WHO) พบวา่สมุนไพรทุกตวัในต ารับมีปริมาณสารหนู ตะกัว่ และแคดเมียมอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
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คือ ไม่เกิน 1.0, 10 และ 0.3 mg/kg ตามล าดบั ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและ
ยาสมุนไพรกระทรวงสาธารณสุขก าหนดตามมาตรฐานของ Thai Herbal Pharmacopoeia ให้มี
ปริมาณสารหนู ตะกัว่ และแคดเมียมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 4.0, 10 และ 0.3 mg/kg 
ตามล าดบั ซ่ึงสมุนไพรทุกชนิดก็อยูใ่นเกณฑเ์ช่นเดียวกนั คือไม่มีพืชชนิดใดและต ารับยาพอกดูดพิษ
มีโลหะหนกัเกินมาตรฐานก าหนด 
 
2. การควบคุมคุณภาพมาตรฐานสารสกดัต ารับยาพอกดูดพษิ 

เม่ือท าการสกดัสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้นเอทานอล 95% และชั้นเอทานอล 50% แลว้
ท าการควบคุมคุณภาพของสารสกดัดว้ยการค านวณปริมาณสารสกดัท่ีได ้ และวิเคราะห์สารเคมีท่ี
เป็นองคป์ระกอบในต ารับเบ้ืองตน้โดยวธีิ Gas Chromatography ต่อไป 
 
ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบในต ารับด้วยวธีิ Gas Chromatography   
 

ตารางที ่4.6 สารเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของต ารับยาพอกดูดพิษสกดัดว้ย 95% เอทานอล 
 

RT Peak Area Area % Names 
15.53 790150 1.15 alpha-camphelenal 
17.67 58740465 85.35 Camphor 
19.02 679078 0.99 Terpinene-4-ol 
19.72 517865 0.75 alpha-campholene aldehyde 
31.01 233700 0.34 Aromaderdrene 
32.16 1023905 1.49 Cuparene 
33.32 746438 1.08 alpha-zingiberene 
33.87 300019 0.44 Germacrene D 
36.61 260767 0.38 Myristicin  
37.42 1181613 1.72 cis-asarone 
38.05 1472447 2.14 DMPBD 
40.26 177716 0.26 Unknown 
41.61 787703 1.14 Germacrone 
42.45 364173 0.53 delta-cuparenol 
44.63 208976 0.30 1,4,7-tris(methoxy)-triquinacen 
48.49 204920 0.30 Methyl palmitate 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) สารเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของต ารับยาพอกดูดพิษสกดัดว้ย 95% เอทานอล 
 

RT Peak Area Area % Names 
49.75 285538 0.41 Isopropyl myristate 
50.55 214216 0.31 DMPBD 

53.94 245124 0.36 2,3-dihydroxypropylelaidate 
55.92 387131 0.56 Stearic acid 

 
 
RT: 5.41 - 61.02
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รูปที ่4.1 โครมาโตแกรมของสารเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของต ารับยาพอกดูดพิษ 
สกดัดว้ย 95% เอทานอล 

 
จากผลการวิเคราะห์สารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบของต ารับยาพอกดูดพิษสกดัด้วย 95%      

เอทานอล ดว้ยแก๊สโครมาโตรกราฟีดงัในตารางท่ี 4.6 และรูปท่ี 4.1 พบวา่สารท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุดใน
สารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษ คือ Camphor ท่ี retention time 17.67 รองลงมา คือ DMPBD ท่ี 
retention time ท่ี 38.05 
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ตารางที ่4.7 สารเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของต ารับยาพอกดูดพิษสกดัดว้ย 50% เอทานอล 

 

RT Peak Area Area % Names 
15.60 3200382 0.64 Alpha-campholenal 
17.95 244257520 49.10 Camphor 
19.15 6052615 1.22 Terpinen-4-ol 
29.58 1806953 0.36 Beta-caryophyllene 
31.08 3335378 0.67 Aromadendrene 
31.21 634999 0.13 Isohomogenol 
32.25 12299583 2.47 Ar-curcumene 
33.40 8472708 1.70 Alpha-copaene 
33.95 6143486 1.23 Germacrene-D 
36.67 10914574 2.19 4-methoxy-2-methylcinnamic acid 
37.55 40199533 8.08 Cis-asarone 
38.28 73178775 14.71 DMPBD 
40.35 5371369 1.08 Germacrone 
41.45 4521177 0.91 Isocurcumenol 
41.77 22270532 4.48 Longipinacarvone 
42.50 9054688 1.82 Unknown 
42.89 5162303 1.04 Methyl 3,4-dimethoxy cinnamale 
44.66 13841167 2.78 1,4,7-tris(methoxy)-triquinacen 
50.57 15498232 3.12 DMPBD 
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รูปที ่4.2 โครมาโตแกรมของสารเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของต ารับยาพอกดูดพิษ 
สกดัดว้ย 50% เอทานอล 

 
จากผลการวิเคราะห์สารเคมีท่ีเป็นองคป์ระกอบของต ารับยาพอกดูดพิษสกดัดว้ย 50% เอ

ทานอล ดว้ยแก๊สโครมาโตรกราฟีดงัในตารางท่ี 4.7 และรูปท่ี 4.2 พบวา่สารท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุดใน
สารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษ คือ Camphor ท่ี retention time 17.95 รองลงมา คือ DMPBD ท่ี 
retention time ท่ี 38.28 
 
3. ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านการอกัเสบ 

 3.1 ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านการอกัเสบในหลอดทดลอง (In Vitro) 
 ผลการศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในหลอดทดลอง โดยการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด ์
การยบัย ั้งเอนไซม์ COX-2 และฤทธ์ิยบัย ั้งการหลัง่ TNF-α ของสารสกดัต ารับสมุนไพรท่ีสกดัดว้ย 
95% เอทานอล, 50% เอทานอล และน ้ า และสารสกดัสมุนไพรแต่ละชนิดท่ีเป็นส่วนประกอบของ
ต ารับท่ีสกดัดว้ย 95% เอทานอล ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 แสดงฤทธ์ิการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์ ฤทธ์ิตา้นเอนไซม ์COX-2 และฤทธ์ิยบัย ั้งการหลัง่ TNF-α ของสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษ (n=2) 

 

สารสกดั 
Concentration 

(µg/ml) 
% Survival 

(Mean ± SEM) 

การยบัยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด์ 
(Mean ± SEM) 

การยบัยั้งเอนไซม์ COX-2 
(Mean ± SEM) 

การยบัยั้งการหลั่ง TNF-alpha 
(Mean ± SEM) 

% Inhibition IC50 (µg/ml) % Inhibition IC50 (µg/ml) % Inhibition IC50 (µg/ml) 
ต ารับยาพอก
ดูดพิษชั้น 95% 
EtOH 

100 71.385±0.365 93.665±1.095 27.261±6.827 91.098±5.113 18.858±0.786 98.080±0.290 16.962±1.974 
50 78.075±0.815 79.650±4.920 93.466±5.398 85.700±0.380 
10 83.345±3.965 24.145±13.365 29.356±0.568 34.835±1.535 
1 84.325±0.815 14.665±13.675 4.924±0.379 9.405±4.125 

ต ารับยาพอก
ดูดพิษชั้น 50% 
EtOH 

40 64.460±13.790 Toxic > 100 Toxic > 100 Toxic > 100 
30 72.160±20.490 30.975±0.005 31.440±3.788 29.365±6.815 
10 82.280±13.310 17.280±10.890 6.818±3.977 16.315±7.965 
1 79.185±15.185 4.425±1.715 3.694±2.367 24.380±2.590 

ต ารับยาพอก
ดูดพิษชั้นน ้า 

100 96.330±0.010 20.390±0.470 > 100 5.707±0.843 > 100 11.610±1.730 > 100 

Indomethacin - - - 20.32 - 1.002 - 51.42 
 

หมายเหตุ: ค่า % survival ตอ้งมีค่ามากกวา่ 70% ข้ึนไปจึงจะสามารถน าไปค านวณหา %Inhibition ได ้
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ต ารับยาพอกดูดพิษชั้น 95% EtOH มีฤทธ์ิยบัย ั้งการอกัเสบในระดบั
หลอดทดลองไดดี้ท่ีสุดโดยมีค่า IC50 ของการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์ การยบัย ั้งการหลัง่
เอนไซม์ COX-2 และการยบัย ั้งการหลัง่ TNF-α เท่ากบั 27.261, 18.858 และ 16.962 µg/ml 
ตามล าดบั ส่วนสารสกดัชั้น 50% EtOH และสารสกดัชั้นน ้ าไม่มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการอกัเสบใน
ระดบัหลอดทดลอง โดยเปรียบเทียบค่ามาตรฐานของ indomethacin ของการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกอ
อกไซด์ การยบัย ั้งการหลัง่เอนไซม์ COX-2 และการยบัย ั้งการหลัง่ TNF-α เท่ากบั 20.32, 1.002 
และ 51.42 µg/ml ตามล าดบั 
  

จากนั้นเม่ือน าสมุนไพรเด่ียวในต ารับมาท าการทดสอบฤทธ์ิตา้นการอกัเสบโดยศึกษาฤทธ์ิ
ยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด ์แสดงผลดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 แสดงฤทธ์ิการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซดข์องสารสกดัสมุนไพรในต ารับยาพอกดูด
พิษ  

    

สารสกดั %Inhibition (100 µg/ml) IC50 (µg/ml) 

เจตมูลเพลิงแดง 99.04 4.63 
พริกไทยล่อน 101.06 8.09 

ดีปลี 100.10 0.41 

ขิง 101.35 5.14 

ข่า 98.13 13.68 

กระทือ 99.42 7.07 

ไพล 99.88 5.06 

วา่นนางค า 100.82 0.24 

วา่นร่อนทอง 98.63 6.78 
วา่นน ้า 98.72 47.54 

ดองดึง 89.06 0.22 

มะกรูด 97.99 46.83 

มะขาม 80.82 42.34 
มะค าไก่ 92.02 11.35 

ส้มป่อย 91.60 40.40 

ผกัเส้ียนผ ี 97.53 24.43 

พลบัพลึง 99.71 9.98 
กา้มปูหลุด 99.77 3.51 

เกลือเมด็ 60.80 > 100 

การบูร 68.29 > 100 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่สมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์ไดดี้ท่ีสุดคือ ดองดึง

รองลงมาคือ วา่นนางค า และดีปลี โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 0.22, 0.24 และ 0.41 µg/ml ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการใชด้องดึงซ่ึงมี Colchicine ในการรักษาอาการปวดขอ้และแกอ้กัเสบ 
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3.2 ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านการอกัเสบในสัตว์ทดลอง (In Vivo) 
ผลการศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในสัตวท์ดลองดว้ยวิธี Carrageenan Induced Rat Paw 

Edema Model และ Rat Ear Edema Model ของสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้น 95% เอทานอล และ 
50% เอทานอล มีดงัน้ี 

3.2.1 การศึกษาฤทธ์ิต้านการอักเสบด้วยวิธี Carrageenan Induced Rat Paw Edema 
Model 

หลงัจากฉีดสารเหน่ียวน า  (carrageenan 1%) ให้เกิดการอกัเสบและบวมแบบ
เฉียบพลนัท่ีอุง้เทา้ขา้งขวาของหนูทุกกลุ่ม และวดัความเปล่ียนแปลงของปริมาตรของเทา้หนูท่ีเวลา 
1 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง และ 3 ชัว่โมง พบวา่หนูทุกตวัจะเกิดการบวมของอุง้เทา้ โดยหนูในกลุ่มควบคุม
จะแสดงอาการบวมของอุง้เทา้อยา่งชดัเจนตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1 (38.27%±3.89) และบวมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
ในชัว่โมงท่ี 2 และ 3 เท่ากบั 47.89%±5.97 และ 48.65%±5.30 ตามล าดบั การให้หนูกินสารสกดั
ต ารับยาพอกดูดพิษชั้น 95% เอทานอล (สาร S) ขนาด 30 มก./กก. จะไม่สามารถยบัย ั้งการอกัเสบ
ของอุง้เทา้ไดใ้นชัว่โมงท่ี 1-2  แต่จะเห็นผลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือชัว่โมงท่ี 3 การเพิ่มขนาด
การให้สารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้น 95% เอทานอล เป็น 100 หรือ 300 มก./กก. สามารถท าให้
การอกัเสบของอุง้เทา้หนูลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1-3 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม
ควบคุม และการอกัเสบของอุง้เทา้ท่ีลดลงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัปริมาณของสารสกดัต ารับยาพอก
ดูดพิษชั้น 95% เอทานอลท่ีเพิ่มข้ึน  

ส าหรับการให้สารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้น 50% เอทานอล (สาร A) ในขนาด 30 
มก./กก. ไม่เห็นผลลดการอกัเสบของอุง้เทา้ในชัว่โมงท่ี 1-2 แต่เห็นผลในชัว่โมงท่ี 3 เม่ือเพิ่มขนาด
สารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้น 50% เอทานอล เป็น 100 และ 300 มก./กก. สามารถท าให้การ
อกัเสบของอุง้เทา้ลดลงไดม้ากข้ึนตามล าดบั  

ส่วนการใหย้าอา้งอิง diclofenac ในขนาด 5 มก./กก. สามารถลดการอกัเสบของอุง้เทา้
หนูไดอ้ยา่งชดัเจนตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1-3  ดงัตารางท่ี 4.10   

เม่ือเปรียบเทียบผลของสารสกดัท่ีใหห้นูกิน dose 300 mg/kg สามารถยบัย ั้งการอกัเสบ
ไดใ้นชัว่โมงแรกไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 เม่ือชัว่โมงต่อมาสามารถลดการอกัเสบลงมากกวา่ร้อยละ 35 
ซ่ึงถือไดว้า่ dose 300 mg/kg น่าจะเป็น dose ท่ีมาใชก้บัคนได ้
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ตารางที่ 4.10 ร้อยละการอกัเสบและร้อยละการยบัย ั้งการอกัเสบ ณ เวลาต่างๆ ภายหลงัการกระตุน้
ใหเ้กิดการอกัเสบท่ีอุง้เทา้หนู 

 

กลุ่ม 
ร้อยละการอกัเสบ และ ร้อยละการยบัยั้งอกัเสบ 

ช่ัวโมงที ่1 ช่ัวโมงที ่2 ช่ัวโมงที ่3 
ควบคุม 38.27±3.89 (0) 47.89±5.97(0) 48.65±5.30(0) 
S 30 มก./ กก.  37.44±2.77 (2.16) 37.50±1.99(21.69) 38.04±2.74*(21.80) 
S 100 มก./ กก. 25.06±3.26**(34.51) 35.05±4.34*(26.81) 30.15±2.86***(38.02) 
S 300 มก./ กก. 17.10±3.44***(55.31) 29.55±2.91***(38.29) 30.90±3.16***(36.48) 
A 30 มก./ กก.  38.26±3.70 (0.02) 41.92±4.25(12.46) 33.02±4.14**(32.12) 
A 100 มก./ กก. 32.70±1.65(14.55) 36.63±2.08*(23.51) 33.47±3.51**(31.20) 
A 300 มก./ กก. 22.39±3.83***(41.49) 34.59±3.87*(27.77) 31.61±2.76**(35.02) 
Diclofenac 5 มก./กก. 10.70±1.07***(72.04) 15.26±2.35***(68.13) 18.99±4.00***(60.96) 
 

S = สารสกดัยาพอกดูดพิษ 95% เอทานอล 
A = สารสกดัยาพอกดูดพิษ 50% เอทานอล 
*, **, *** แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม                    

ท่ี p < 0.05, 0.01 และ 0.001 ตามล าดบั 
ตวัเลขท่ีอยูใ่นวงเล็บคือ ค่าร้อยละการอกัเสบ (Percent inhibition) 

 
3.2.2 การศึกษาฤทธ์ิต้านการอกัเสบด้วยวธีิ Rat ear edema model 
ภายหลงัการทาสารกระตุน้การอกัเสบ (Croton oil) ท่ีใบหนูเป็นเวลาสองชัว่โมง พบวา่

หนูทุกกลุ่มแสดงการอกัเสบของใบหูโดยหนาตวัข้ึนตั้งแต่ร้อยละ 26-32 การทาสารสกดัยาพอกดว้ย 
95% เอทานอล (สาร S) ในขนาดความเขม้ขน้ 2% สามารถลดการอกัเสบของใบหูในชัว่โมงท่ี 3 
หลงัทายาไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม S  

ส าหรับการทาสารสกดัยาพอกดว้ย 50% เอทานอล (สาร A) ไม่พบความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัของร้อยละการอกัเสบของใบหนู ณ เวลาใดๆ เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม A  

ส าหรับยามาตรฐาน diclofenac สามารถแสดงการยบัย ั้งการอกัเสบได้อย่างชดัเจน
ตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1-3 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม S 

ขนาดท่ีจะใชภ้ายนอกน่าจะเป็น 2 % ทั้งการสกดั ทั้งสองแบบคือ สกดัดว้ย 95% และ 
50% เอทานอล ทั้งน้ีเน่ืองจากการดูผลในชัว่โมงท่ี 3 ผลดีกวา่ diclofenac อีก อยา่งไรก็ตามน่าจะมี
การทดลองในชัว่โมงท่ี 4 วา่ร้อยละของการอกัเสบยงัคงลดลงหรือไม่ 
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ตารางที่ 4.11 ร้อยละการอกัเสบและร้อยละการยบัย ั้งการอกัเสบ ณ เวลาต่างๆ ภายหลงัการกระตุน้
ใหเ้กิดการอกัเสบท่ีใบหูหนู 

 

กลุ่ม 
ร้อยละการอกัเสบ และร้อยละการยบัยั้งการอกัเสบ 

หลงักระตุ้น 2 ชม. ช่ัวโมงที ่1 ช่ัวโมงที ่2 ช่ัวโมงที ่3 
ควบคุม S 28.87±1.69 25.33±1.75 21.82±3.09 22.09±2.23 
ควบคุม A 26.63±2.81 29.08±3.35 29.66±2.74 21.41±2.80 

S 2% 27.20±1.57 23.48±2.29 (7.3%) 21.21±2.27 (0) 11.86±1.85** (46.31%) 
S 10% 33.45±4.02 18.59±3.03 (26.60%) 24.02±4.86 (0)  16.00±3.25 (27.58%) 
S 50% 28.31±3.02 20.66±4.55 (18.43%) 18.94±5.21 (13.19%) 12.34±3.01** (44.13%) 
A 2% 34.64±2.83 14.88±2.21 (48.83%) 23.30±2.51 (21.44%) 15.59±1.58 (27.18%) 
A 10% 31.95±3.26 15.41±2.41 (47.00%) 26.25±3.10 (11.49%) 21.13±3.39 (1.30%) 
A 50% 32.49±5.19 23.07±3.43 (20.66%) 26.17±2.38 (11.76%) 28.08±4.32 (0) 

Diclofenac 28.1926±2.45 
7.5640±1.71*** 

(70.15%) 
13.2828±1.63 
(39.13%) 

12.3764±1.59** 
(44.00%) 

 

S = สารสกดัยาพอก 95% เอทานอล 
A = สารสกดัยาพอก 50% เอทานอล 
*, **, *** แสดงความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม S 

ท่ี p < 0.05, 0.01 และ 0.001 ตามล าดบั 
ตวัเลขท่ีอยูใ่นวงเล็บคือ ค่าร้อยละการอกัเสบ (Percent inhibition) 

 
4. การตรวจสอบความคงตัวของต ารับยา 
 การทดสอบความคงตวัของสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ย 95% เอทานอล เก็บสาร
สกดัท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 75% RH นาน 4 เดือน เก็บตวัอยา่งในวนัท่ี 0, 
15, 30, 60 และ 90 แลว้น ามาวเิคราะห์องคป์ระกอบท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ย GC-MS โดยเปรียบเทียบ
กบัสารสกดัในวนัท่ี 0 ไดผ้ลส าหรับสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษ ดงัตารางท่ี 4.12 (รูปท่ี 4.3)  
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ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบปริมาณสารส าคญัท่ีพบในสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษ 95% เอทานอล               
หลงัการทดสอบความคงตวัท่ีเวลาต่างๆ 

 

นาท ี
(RT) 

ช่ือสาร (Compounds) 
% Relative area 

Day0 Day15 Day30 Day60 Day90 
15.53 alpha-camphelenal 1.15 0.67 - - - 
17.67 Camphor 85.35 77.63 60.40 2.15 1.55 
19.02 Terpinene-4-ol 0.99 1.50 2.12 - - 
19.72 alpha-campholene aldehyde 0.75 0.94 1.16 - - 
29.53 Unknown - 0.35 - - - 
31.01 Aromaderdrene 0.34 0.51 0.85 - - 
32.16 Cuparene 1.49 2.70 5.18 7.15 1.38 
33.32 alpha-zingiberene 1.08 1.71 3.09 3.17 0.69 
33.87 Germacrene D 0.44 0.72 1.37 2.11 - 
35.71 Longifolene - - - 0.82 - 
36.61 Myristicin 0.38 0.67 1.63 5.32 6.17 
37.42 cis-asarone 1.72 3.28 5.67 19.35 20.96 
38.05 DMPBD 2.14 3.16 3.03 5.62 2.83 
40.26 Unknown 0.26 0.51 1.08 3.34 3.56 
41.61 Germacrone 1.14 2.24 5.04 18.65 23.39 
42.20 Unknown - - - - 0.98 
42.45 delta-cuparenol 0.53 0.96 2.12 7.28 8.94 
44.63 1,4,7-tris(methoxy)-triquinacen 0.30 0.31 0.54 1.48 - 
46.14 Unknown - 0.48 1.04 3.18 2.83 
46.44 Unknown - - - 0.95 0.97 
48.49 Methyl palmitate 0.30 0.61 1.45 5.16 6.58 
49.19 Tetra isopropylidene-cyclobutane - - 0.63 2.40 3.31 
49.75 Isopropyl myristate 0.41 - 0.58 2.05 2.36 
50.55 DMPBD 0.31 0.55 1.15 4.01 4.43 
53.94 2,3-dihydroxypropylelaidate 0.36 0.49 1.29 3.55 5.50 
54.82 Methyl stearate - - 0.61 2.26 2.55 
55.92 Stearic acid 0.56 - - - 1.02 
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RT: 5.24 - 59.97

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Time (min)

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

R
e

la
ti
v
e

 A
b

u
n

d
a

n
c
e

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100
17.69

37.4232.16 41.6119.03 48.49 53.9431.0115.53 55.9344.6326.509.785.31

17.64

37.4432.18 41.6219.06 31.03 48.50 53.9546.1415.59 56.8426.525.45 9.90

17.52

37.4532.18 41.6233.32
53.9648.5142.4919.05 31.02 54.8215.58 26.535.33 9.92 23.87

37.46

41.63

32.20 38.11 53.9648.5242.5133.34 54.82
17.46 31.045.32 17.039.91 19.06 24.95

37.46

41.63

53.9748.5240.28 42.51 54.8236.68
32.225.32 17.0410.04 24.9213.94 28.2022.23

NL:
5.01E6

TIC F:   MS 
PD_95%EtO
H_D0_(11-5-
55)

NL:
2.77E6

TIC F:   MS 
pd_95%etoh
_d15_(11-5-
55)

NL:
8.16E5

TIC F:   MS 
pd_95%etoh
_d30_(11-5-
55)

NL:
1.93E5

TIC F:   MS 
pd_95%etoh
_d60_(11-5-
55)

NL:
1.48E5

TIC F:   MS 
pd_95%etoh
_d90_(11-5-
55)

 
 

รูปที ่4.3 แก๊สโครมาโตรกราฟีเปรียบเทียบสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษ 95% เอทานอล  
                            ท่ีทดสอบความคงตวัท่ีเวลา 0, 15, 30, 60 และ 90 วนั ตามล าดบั 
 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 4.12 และรูปท่ี 4.3 พบวา่ ณ วนัท่ี 0 ถึงวนัท่ี 90 สาร alpha-
camphelenal, Terpinene-4-ol, alpha-campholene aldehyde, Aromaderdrene, Germacrene D, 1,4,7-
tris(methoxy)-triquinacen มีปริมาณลดลงหรือไม่ปรากฏสารนั้น ณ วนัท่ี 90 เน่ืองจากสารอาจมีการ
เปล่ียนแปลงสูตรโครงกลายเป็นสารใหม่ข้ึนมาได้ เช่นกลายเป็นสาร Tetra isopropylidene-
cyclobutane, Methyl stearate เพราะมี peak ของสารปรากฏข้ึนมาทั้งท่ี ณ วนัท่ี 0 ไม่พบสารทั้งสอง
ตวัน้ีในต ารับยาพอกดูดพิษ 

ส่วนสาร Myristicin, cis-asarone, Germacrone, delta-cuparenol, Methyl palmitate, 
Isopropyl myristate, DMPBD และ 2,3-dihydroxypropylelaidate  พบวา่มีปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จาก
วนัท่ี 0 นอกจากน้ีมี peak ท่ี unknown เพิ่มข้ึนมา แสดงว่าเม่ือเวลาผ่านไปสารอาจเปล่ียนแปลง               
สูตรโครงสร้างเป็นสารใหม่  และเม่ือน าสารสกดัท่ีทดสอบความคงตวัท่ีเวลาต่างๆ มาทดสอบฤทธ์ิ
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ทางชีววิทยาในการตา้นการอกัเสบโดยการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์พบวา่ ค่าความเขม้ขน้ท่ี
ยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซดไ์ดค้ร่ึงหน่ึงมีค่าเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัวนัเร่ิมตน้ ดงัตารางท่ี 4.13 

 
ตารางที ่4.13 เปรียบเทียบค่าความเขม้ขน้ในการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์ไดค้ร่ึงหน่ึงของสาร

สกดัต ารับยาพอกดูดพิษ 95% เอทานอลหลงัการทดสอบความคงตวัท่ีเวลาต่างๆ 
 

วนัที่ IC50 (µg/ml) 

0 27.26 ± 6.83  

15 48.77 ± 1.27 

30 53.20 ± 5.65 

60 46.85 ± 1.66 

90 57.34 ± 1.09 

120  39.49 ± 3.42 
  
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าเม่ือทดสอบผลการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์ของสารสกดั
ต ารับยาพอกท่ีเวลาต่างๆ พบวา่เม่ือผา่นไปประมาณ 15 วนั ฤทธ์ิการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์
ของสารสกดัมีค่าลดลง และเม่ือเวลาเพิ่มมากข้ึนฤทธ์ิดงักล่าวจะลดลงเพียงเล็กนอ้ย ดงันั้นความคง
ตวัของสารเม่ือเร่ิม จะมีฤทธ์ิดีแต่เวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ มีการเปล่ียนแปลงสารเคมีเกิดข้ึน ท าให้
ฤทธ์ิลดลงเกือบคร่ึง แต่ต่อมาสารเคมีท่ีถูกเปล่ียน จะมีความคงตวัท าให้ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบคงท่ี 
ดงันั้นในการท ายาจะตอ้งค านึงถึง dose ท่ีใช ้ควรเพิ่มเป็น 2 เท่า หรืออาจจะตอ้งใช ้dose เป็น 500 
mg และยาทาอาจใช ้2%  
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บทที ่5 
 

สรุปและวจิารณ์ผลการวจิัย 
 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษ รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของวตัถุดิบสมุนไพรท่ีใช้ในการท าสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษ เพื่อน าไปใช้กบัผูป่้วย
โรคจบัโปงแห้งเข่า จากการท ามาตรฐานวตัถุดิบสมุนไพรตามมาตรฐานเภสัชต ารับทั้งวตัถุดิบและ
สารสกดั การศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในหลอดทดลอง และการศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบใน
สัตวท์ดลองของสารสกดัสมุนไพรเด่ียวและต ารับยาพอกดูดพิษทั้งชั้นน ้า ชั้นเอทานอล 95% และชั้น
เอทานอล 50% พบว่าสมุนไพรเด่ียวทุกชนิดมีค่าความช้ืนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด คือมีค่าปริมาณ
ความช้ืนต ่ากวา่ร้อยละ 10 ยกเวน้การบูร และผงยาสมุนไพรต ารับ ทั้งน้ีเน่ืองจากการบูรเป็นธาตุวตัถุ
ท่ีสามารถระเหิดเปล่ียนสถานะจากของแข็งเป็นไอไดท่ี้อุณหภูมิห้อง และในขั้นตอนการวิเคราะห์
จะตอ้งมีการให้ความร้อนแก่ตวัอย่างท่ีทดสอบซ่ึงการทดลองจะเป็นการท าในระบบเปิดส่งผลให้
การบูรระเหิดกลายเป็นไอเกือบทั้งหมด จึงท าให้ผลการวิเคราะห์ปริมาณความช้ืนของการบูรมีค่า
เกินเกณฑ์ท่ีก าหนด และเน่ืองจากผงยาของสมุนไพรต ารับมีการบูรเป็นองค์ประกอบ 15.625% 
ส่งผลให้ผลการวิเคราะห์ความช้ืนดว้ยวิธี Loss on drying ของผงยาสมุนไพรต ารับมีค่าเกินเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเช่นกนั ส่วนปริมาณเถา้ทั้งหมดและเถา้ท่ีไม่ละลายในกรดซ่ึงแสดงการปนเป้ือนของวตัถุดิบ 
พบว่าเกลือมีปริมาณเถ้าทั้งหมดและเถ้าท่ีไม่ละลายในกรดสูงท่ีสุด คือ 38.185% และ 3.156% 
ตามล าดบั และปริมาณสารสกดัด้วยตวัท าละลาย พบว่าใบมะค าไก่ให้ปริมาณสารสกดัด้วยเอทา
นอลสูงสุด คือ 26.70% และเกลือเม็ดมีปริมาณสารสกดัในการสกดัดว้ยน ้ าสูงสุด คือ 98.22% คือ
สามารถละลายน ้าไดห้มดนัน่เอง ส่วนสมุนไพรต ารับยาพอกดูดพิษมีปริมาณสารสกดัดว้ยเอทานอล
และน ้า คือ 5.88% และ 15.73% ตามล าดบั ส าหรับการวเิคราะห์การปนเป้ือนโลหะหนกัของวตัถุดิบ
สมุนไพรทั้ง 19 ชนิด ไม่พบว่ามีสมุนไพรท่ีมีปริมาณโลหะเกินมาตรฐานท่ีก าหนด และการ
วเิคราะห์ปริมาณสารส าคญัดว้ยแก๊สโครมาโตรกราฟี พบวา่สารท่ีมีปริมาณสูงสุด คือ สาร Camphor  
และเม่ือน าสารสกัดชั้ นเอทานอล 95% มาทดสอบความคงตัวแล้วน ามาวิเคราะห์ปริมาณ
องคป์ระกอบท่ีเปล่ียนแปลงไป พบวา่สาร Camphor มีปริมาณลดลงซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัฤทธ์ิใน
การตา้นการอกัเสบท่ีลดลงของสารสกดัท่ีทดสอบความคงตวัในช่วงระยะเวลาท่ีเพิ่มข้ึน   

ผลการศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในหลอดทดลองพบวา่ สารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษท่ีสกดั
ดว้ยเอทานอล 95% มีฤทธ์ิในการตา้นการอกัเสบผ่านกลไกการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์และ
การยบัย ั้งเอนไซม ์COX-2 และ TNF-α ดีท่ีสุดโดยมีค่า IC50 เท่ากบั 18.86 27.26 และ 16.962 µg/ml 
ตามล าดบั เม่ือเทียบกบั indomethacin ท่ีเป็น positive control พบวา่มีฤทธ์ิยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออก
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ไซด์และการยบัย ั้งเอนไซม ์COX-2 และ TNF-α โดยมีค่า IC50 เท่ากบั 20.32, 1.002 และ 51.42  
µg/ml ตามล าดบั  ซ่ึงจะเห็นวา่ สารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษออกฤทธ์ิผา่นทั้งสามกลไก คือยบัย ั้งทั้ง
ในส่วนของ การหลัง่ไนตริกออกไซดแ์ละการยบัย ั้งเอนไซม ์COX-2 และ TNF-α ในขณะท่ี ยาแผน
ปัจจุบนั indomethacin ยบัย ั้งเพียง COX-2 และไนตริกออกไซด์ ให้ผลน้อยมากกบัการยบัย ั้งการ
หลัง่  TNF-α  ซ่ึงต ารับน้ีกลไกต่อ TNF-α และ ไนตริกออกไซด์ เด่นชดัท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม พืชท่ี
เป็นส่วนประกอบท่ีออกฤทธ์ิต้านการอกัเสบท่ีมีมากในต ารับคือ ไพลท่ีมีสาร DMPBD และ
สมุนไพรเกือบทุกชนิดออกฤทธ์ิยบัย ั้งการหลัง่ ไนตริกออกไซด์ สารสกดัสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิในการ
ตา้นการอกัเสบโดยการยบัย ั้งการหลัง่ไนตริกออกไซด์สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดองดึง ว่านนางค า 
และดีปลี ซ่ึงมีค่า IC50 เท่ากบั 0.22, 0.24  และ 0.41 µg/ml ตามล าดบั  

สารสกัดชั้นน ้ าและเอทานอล 50% ไม่มีฤทธ์ิยบัย ั้งการอักเสบผ่านกลไกทั้ งสามกลไก
ดงักล่าว เม่ือน าสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95% (สาร S) และเอทานอล 50% 
(สารA) มาศึกษาฤทธ์ิตา้นการอกัเสบในหนูทดลอง พบวา่การทดสอบฤทธ์ิตา้นการอกัเสบโดยใช ้
Model Rat Paw Edema หนูท่ีไดรั้บการป้อนสาร S ในขนาด 30 มก./กก. ก่อนเหน่ียวน าให้เกิด
อกัเสบเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จะสามารถลดการอกัเสบไดใ้นชัว่โมงท่ี 3 การให้สาร S ในขนาดสูงข้ึน
คือ 100 และ 300 มก./กก. จะสามารถลดการอกัเสบไดอ้ย่างเด่นชดัตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1-3 โดยท่ีขนาด  
300 มก./กก. จะสามารถยบัย ั้งการอกัเสบท่ีชัว่โมงแรกไดสู้งสุดเท่ากบั 55.31% เม่ือเทียบกบักลุ่ม
ควบคุม  
 ส าหรับสารสกดัด้วยเอทานอล 50% หรือ สาร A การป้อนท่ีขนาด 30 มก./กก. ก่อน
เหน่ียวน าใหเ้กิดการอกัเสบเป็นเวลา 1 ชัว่โมง จะสามารถลดการอกัเสบไดใ้นชัว่โมงท่ี 3 การให้ใน
ขนาดสูงข้ึนท่ี 100 หรือ 300 มก./กก. จะเห็นผลลดการอกัเสบไดท่ี้ชัว่โมงท่ี 2 และตั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1 
เป็นตน้ไปตามล าดบั โดยสามารถยบัย ั้งการอกัเสบไดสู้งสุดท่ีชัว่โมงแรกเท่ากบั 41.49% ดงัจะเห็น
ไดว้า่ทั้งสาร S และ สาร A สามารถยบัย ั้งการอกัเสบไดดี้ โดยสามารถออกฤทธ์ิไดต้ั้งแต่ขนาด 30 
มก./กก. และฤทธ์ิยบัย ั้งการอกัเสบของสารสกดัดว้ยเอทานอล 95% หรือสาร S จะมากกวา่สารท่ี
สกดัดว้ยเอทานอล 50% หรือ สาร A 
 การกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของ Carrageenan จะผ่านกลไกท่ีเก่ียวข้องกับสาร 
proinflammatory mediators ต่างๆ เช่น histamine, serotonin, bradykinin และ prostaglandins ซ่ึง
สาร histamine, serotonin และ bradykinin นั้นจะมีผลต่อการอักเสบในชั่วโมงแรก แต่ 
prostaglandins นั้นจะมีผลในระยะทา้ยของการอกัเสบ การทดสอบน้ีสาร A และสาร S แสดงให้
เห็นผลการยบัย ั้งการอักเสบได้ถึงชั่วโมงท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าสารทั้ งสองมีฤทธ์ิในการยบัย ั้ ง 
prostaglandins เช่นเดียวกบัการทดสอบใน in vitro model  

การทดลองฤทธ์ิตา้นการอกัเสบโดยใช ้Model Rat ear edema พบวา่การทาสารมาตรฐาน 
diclofenac ท่ีใบหูหลงักระตุน้ให้มีการอกัเสบ สามารถยบัย ั้งการอกัเสบไดต้ั้งแต่ชัว่โมงท่ี 1-3 คิด
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เป็นร้อยละไดเ้ท่ากบั 70.15, 39.13 และ 44.00 ตามล าดบั ในขณะท่ีสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้น
เอทานอล 95% (สาร S) ท่ีความเขม้ขน้ 2% สามารถยบัย ั้งการอกัเสบไดใ้นชัว่โมงท่ี 3 ภายหลงัการ
ทาสารทดสอบ คิดเป็นร้อยละไดเ้ท่ากบั 46.31 ส าหรับการทาสารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษชั้นเอทา
นอล 50% (สาร A) ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัของร้อยละการอกัเสบของใบหนู ณ เวลา
ใดๆ เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม 
 จากการศึกษาดงักล่าวจะเห็นไดว้า่สารสกดัต ารับยาพอกดูดพิษท่ีสกดัดว้ยเอทานอล 95% มี
ฤทธ์ิในการยบัย ั้งการอกัเสบไดดี้ ทั้งจากผลการศึกษาในหลอดทดลองและสัตวท์ดลอง อย่างไรก็
ตามการพฒันาต ารับยาพอกดูดพิษเพื่อน าไปใชก้บัผูท่ี้เป็นโรคจบัโปงแห้งเข่า ควรมีการศึกษาความ
เป็นพิษ รวมถึงความคงตวัของสารส าคญัท่ีออกฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ เพื่อใช้ก าหนดมาตรฐานของ
ต ารับ โดยการแยกสารดว้ยวธีิ Bioassay guild fractionation หาสารบริสุทธ์ิท่ีมีฤทธ์ิยบัย ั้งการอกัเสบ 
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวิเคราะห์ต ารับยาพอกดูดพิษ และศึกษาความคงตวัของสารส าคญัใน
สภาวะเร่ง และพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ให้อยูใ่นรูปแบบยาท่ีสามารถน ามาใชรั้กษาโรคจบัโปงแห้งเข่า
ทดแทนยาแผนปัจจุบนั 
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