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ABSTRACT 

 

 Study on safety and effect of Vernonia cinerea Less water extract by simmer of each 

part from leaves, flowers, stems and mixed onto nervous system in animals for smoking 

cessation were investigated in this study. The extract from all parts was no acute toxicity 

(LD50 > 2,000 mg/kg b.w.) in rats from both oral and dermal routes, including no skin 

irritation in rabbits (OECD no. 420, 402 and 404). Each water extract at dose of 2,000 mg/kg 

b.w. exhibited no effect to chromosome break and % mitotic index change in rats (OECD no. 

475). The percentage of Bhas 42 cell growth was increase whereas no percentage of foci 

increment was found after 3 day of each extract ratio (1:8, 1:16, 1:32 and 1:64) exposure 

using cell transformation assay. Moreover, cytotoxic effect (IC50) of water extract from leaves, 

flowers, stems and mixed to L929 cell line were 1.05 ± 0.20, 0.4 ± 0.02, 0.93 ± 0.17 and 

0.95 ± 0.11 mg/ml, respectively. After each extract (10 gm/kg b.w.) orally for 21 consecutive 

days, plasma dopamine level in rats showed higher than control but not bupropion (150 

mg/kg). Additionally, leaves and flower extracts could increase locomotor activation in mice 

similar to that of bupropion and nicotine.      

In conclusion, all parts of Vernonia cinerea water extract by simmer showed no acute 

oral and dermal toxic, no skin irritation, and no mutagenic and carcinogenic effects but it 

might be cytotoxic at high dose. However, the results indicated that extract from leaves and 

flowers contain nicotine that could affect central nervous system and are capable to further 

developing for smoking cessation products.   
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บทคัดยอ 

 

การศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญาดอกขาว (นํ้าเคี่ยว) จากสวนตาง ๆ เชน ใบ ดอก 

กานและผสมท้ังสามสวน และผลตอระบบประสาทสัตวทดลองในคร้ังน้ี  พบวานํ้าเคี่ยวสารสกัดหญา

ดอกขาวทุกสวนไมมีพิษเฉียบพลันในหนูขาวท้ังจากการกินและซึมผานทางผิวหนัง โดยมีคา LD50 สูง

กวา 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (OECD no. 420 และ 402) ไมมีผลกอความระคายเคืองตอ

ผิวหนังกระตาย (OECD no. 404) และไมมีผลตอโครโมโซมของหนูขาวเม่ือไดรับสารสกัดหญาดอก

ขาวขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (OECD no. 475) ขณะท่ีผลจากการเติมนํ้าเคี่ยวสาร

สกัดหญาดอกขาวในอัตราสวนตอนํ้า (1:8, 1:16, 1:32 และ 1:64) ในเซลล Bhas 42 นานตอเน่ือง 3 

วัน ดูผลเม่ือเลี้ยงเซลลครบ 21 วัน พบวามีรอยละการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนตามอัตราสวนท่ีเพิ่มข้ึนและ

ไมมีการเพิ่มรอยละของ foci ในเซลล สวนผลของสารสกัดสวนใบ ดอก กานและผสม ตอการทําลาย

เซลลเน้ือเย่ือกลามเน้ือ L 929 จากหนูพบวามีคา IC50 ดังน้ี  1.05 ± 0.20, 0.4 ± 0.02, 0.93 ± 0.17 

และ 0.95 ± 0.11  มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ     สําหรับหนูขาวท่ีไดรับการปอนสารสกัดหญาดอก

ขาวสวนตาง ๆ ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว  มีผลเพิ่มระดับ โดปามีนในเลือดไดนอยกวาสาร

มาตรฐาน bupropion ขนาด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว นอกจากน้ีสารสกัดสวนใบและดอกมี

ผลทําใหหนูถีบจักรตื่นตัวเชนเดียวกับสารนิโคตินและ bupropion. 

สรุปจากผลการทดลองพบวาสารสกัดหญาดอกขาวจากการเคี่ยวดวยนํ้ามีความปลอดภัย

คอนขางสูง ไมกอความระคายเคืองตอผิวหนัง ไมกอกลายพันธุ ไมเปนสารกอมะเร็ง มีแนวโนมเปน

พิษตอเซลลเม่ือมีความเขมขนสูงข้ึน และมีสารนิโคตินเปนองคประกอบเน่ืองจากมีผลตอระบบ

ประสาทสวนกลางในการทําใหสารสื่อประสาทโดปามีนในกระแสเลือดเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับสาร

มาตรฐาน bupropion จึงเหมาะท่ีจะพัฒนาเปนผลิตภัณฑชวยอดบุหร่ี 
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บทนํา 
 

 ปจจุบันแนวโนมผูสูบบุหร่ีท่ัวโลกมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน โดยพบวาภายในป พ.ศ. 2568 จะมี

จํานวนเพิ่มข้ึนมากกวา 1,600 ลานคน ดังน้ันจึงมีการคาดคะเนทางระบาดวิทยาวาในอีก 20 ป

ขางหนาจํานวนผูเสียชีวิตจากการสูบบุหร่ีจะมีจํานวนเพิ่มข้ึน 10 ลานคนหรือ นาทีละ 20 คน ขณะท่ี

ผลจากการสํารวจของศูนยวิจัยและจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ พบวาอัตราการสูบบุหร่ีของ

ประชากรไทยมีจํานวน 21.91%  และมีคนไทยเสียชีวิตจากพิษภัยของบุหร่ีไปแลวมากกวา 1 ลานคน 

รวมท้ังยังมีคนไทยท่ีสูบบุหร่ีอีกไมนอยกวา 9.5 ลานคน บุหร่ีจึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีกอความสูญเสียตอ

สังคมไทย จากการเปนพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคอันดับ 3 รองจากโรคเอดสและสุรา 

 พิษภัยของบุหร่ีเปนท่ีทราบกันดีวาสารนิโคตินท่ีเปนองคประกอบธรรมชาติในใบยาสูบท่ีออก

ฤทธิ์เสพติดรุนแรง สามารถกระตุนสวนของสมองท่ีมีผลเกี่ยวกับความอยากและความสุขสม มีอํานาจ

ในการเสพติดสูงเทียบเทาเฮโรอีน ยามท่ีขาดนิโคตินจะกอใหเกิดอาการกระวนกระวาย หงุดหงิด ขาด

สมาธิ ปวดศีรษะ ซึมเศรา  บางคนมีอาการนอนไมหลับ ปวดทอง คลื่นไสอาเจียน นิโคตินจะซึมผาน

เขาสูกระแสเลือดและเขาสูสมองไดเร็วจากการสูดควันแตจะเขาสูกระแสเลือดและสมองไดชากวาหาก

ซึมผานเขาทางเย่ือบุชองปาก เม่ือสมองไดรับนิโคตินจะกระตุนตอมหมวกไตใหหลั่งสารอะดรีนาลีน ท่ี

มีผลใหมีความดันโลหิตสูง อัตราการหายใจและการเตนของหัวใจเร็วข้ึน นอกจากน้ีนิโคตินยังมีผลลด

การหลั่งอินซูลินของตับออน จึงทําใหคนท่ีสูบบุหร่ีมีระดับนํ้าตาลในเลือดสูง  ในบุหร่ี 1 มวน จะ

ประกอบดวย ใบยาสูบ กระดาษท่ีใชมวนและสารเคมีท่ีใชในการปรุงแตงกลิ่นและรสชาติเพื่อลดการ

ระคายเคือง  ทําใหบุหร่ีนาสูบ  ขณะท่ีบุหร่ีเกิดการเผาไหมกอใหเกิดสารเคมีมากกวา 4,000 ชนิดท่ีมี

ผลตอการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย มีสารอันตราย 250 ชนิด และสารกอมะเร็ง 60 ชนิด 

ท้ังน้ีคนท่ีสูบบุหร่ีจึงมีแนวโนมหรือมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็งมากกวาคนไมสูบบุหร่ี สวน

สาเหตุท่ีการสูบบุหร่ีมีผลทําใหเกิดโรคมะเร็งในอวัยวะหลาย ๆ แหงในรางกาย เปนผลจากการท่ีสาร

กอมะเร็งในควันบุหร่ีสัมผัสกับอวัยวะโดยตรง เชน กลองเสียง และปอด หรือเกิดจากสารกอมะเร็งถูก

ดูดซีมผานกระแสเลือดและไหลเวียนไปตามอวัยวะตาง ๆ สรุปไดวา บุหร่ีสามารถกอใหเกิดความ

เสี่ยงตอการเกิดโรคในทุกระบบของรางกาย รวมท้ังผลตอทางอารมณ  จิตใจและพฤติกรรมทางสังคม 

จึงจําเปนตองใชยาชวยในการเลิกสูบบุหร่ี 

ยาและผลิตภัณฑชวยในการเลิกบุหร่ี ไดแก 

-  Nicotine Replacement Therapy (NRT)  เปนการรักษาโดยใหผูสูบบุหร่ีไดรับสาร

นิโคตินในรูปแบบอื่นท่ีไมใชจากบุหร่ี ทําใหไมไดรับควันและสารพิษหรือสารกอมะเร็ง โดยสารนิโคติน

ท่ีไดรับจาก NRT สามารถเขาสูสมองและออกฤทธิ์ไดเชนเดียวกับนิโคตินท่ีไดจากบุหร่ีแตอาจใชเวลา

มากกวา ขอควรระวังสําหรับการเลือกใช NRT คือผูปวยท่ีมีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือด ผูปวย

เบาหวานชนิดท่ี 1 และผูท่ีแพสารนิโคติน  
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-  Varenicline  เปนยาท่ีออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวรับนิโคตินในสมองทําใหมีการหลั่ง

สารโดปามีนเพิ่มข้ึน มีผลทําใหอาการอยากสูบบุหร่ีลดลงได  ผลขางเคียงจากการใชยาน้ี พบวาจะมี

อาการคลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ นอนไมหลับ 

- Bupropion HCL Sustained Release เปนยาตานอาการซึมเศราในกลุม  

norepinephrine-dopamine  reuptake inhibitor เม่ือเขาสูระบบประสาทสวนกลางจะมีผลทําใหระดับ

สารสื่อประสาท โดปามีนและนอรอีพิเนฟนเพิ่มข้ึนเชนเดียวกับการกระตุนจากนิโคติน ผลขางเคียง

ของยาไดแก ปากแหง คอแหงและนอนไมหลับ  หามใชในผูปวยโรคลมชักหรือโรคเบ่ืออาหาร   

   -   Nortriptyline ยาตานอาการเศรา ออกฤทธิ์ยับย้ังการเก็บกลับของสารสื่อประสาท นอร

อีพิเนฟนและเซอโรโทนิน ทําใหสามารถเบาเทาอาการถอนนิโคตินได มีผลขางเคียงคือ หนามืด ปาก

แหง คอแหง ใจสั่น ฯลฯ เปนยาท่ียังไมไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยาใหใชเพื่อชวยเลิก

บุหร่ีแตเปนยาทางเลือกสําหรับผูปวยท่ีไมตอบสนองยาในกลุม first-line drug  

-  Clonidine  ยาลดความดันโลหิต แตมีการนํามาใชเปนยาถอนฝนและแอลกอฮอล มี

ผลขางเคียงมากเชนกัน คือ งวงนอน หนามืด ออนเพลีย วิงเวียน ปากแหง ฯลฯ เปนยากลุม second 

–line drug เชนเดียวกับ Nortriptyline 

-    Varenicline  เปนยาชนิด partial agonist ของ Alpha4beta2 nicotinic acetylcholine 

โดยมีผลชวยลดความตองการนิโคตินและปองกันอาการถอนยาในระหวางการอดบุหร่ี จากการกระตุน

การหลั่ง โดปามีนในปริมาณระดับกลางและสมํ่าเสมอ (Singh and Budhiraja, 2010) 

- สมุนไพร มีการนําสมุนไพรมากมายหลายชนิดมาใชเพื่อชวยเลิกบุหร่ี แตผลิตภัณฑ

สมุนไพรสวนใหญยังไมมีการศึกษาขอมูลทางเภสัชและพิษวิทยา รวมท้ังการศึกษาผลทางคลินิกเพื่อ

ยืนยันผลในการชวยเลิกบุหร่ี สมุนไพรท่ีนํามาใชเลิกบุหร่ีไดแก หญาดอกขาว ใบโปรงฟา บัวหิมะ 

ดีปลี ฯลฯ โดยเฉพาะสมุนไพรหญาดอกขาวไดมีการนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับชวยอดบุหร่ี

ภายในประเทศ แตเน่ืองจากยังขาดความสมบูรณของขอมูลอีกหลายดาน เชน ขอมูลดานความ

ปลอดภัยและกลไกการออกฤทธิ์ 

สมุนไพรหญาดอกขาว มีช่ือวิทยาศาสตรวา Vernonia cinerea Less วงศ Asteraceae มี

ลักษณะเปนไมลมลุก ตนตั้งตรงสูงประมาณ 50 เซนติเมตร กิ่งและกานมีขน ใบเดี่ยวออก เรียงสลับ 

ดอกออกเปนชอ มีดอกยอยราว 20 ดอก ดอกมีสีมวงชมพู  ดอกแกจะบานปนสีขาว ผลมีขนท่ีขอสี

ขาว เปลือกแข็ง แหงไมแตกภายในมีเมล็ดเดี่ยว สรรพคุณ  ท้ังตนมีรสเย็น ตมดื่มลดไข แกไอ แกตับ

อักเสบเฉียบพลัน ขับรก ขับระดู สวนใบมีรสเย็นเชนกันตมดื่มแกหืด แกหลอดลมอักเสบ  เมล็ด มีรส

เฝอน  ขับพยาธิ ตําพอกแกโรคผิวหนังและกําจัดเหา  

ผลการศึกษาหญาดอกขาว (Vernonia cinerea Less) ตอการอดบุหร่ี มีดังน้ี  

-  การศึกษาผลของชาสมุนไพรงดบุหร่ีและลดอาการหักดิบจากการอดบุหร่ี   ในประเทศ

อินโดนีเซีย โดยจากการคัดเลือสมุนไพรท่ีมีผลการตานอนุมูลอิสระและการสลายนิโคติน
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ในหลอดทดลองสูงมาพัฒนาเปนชาชงสมุนไพรรวมท่ีมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (IC50 50.6 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และการสลายนิโคติน (1.81) สูง ศึกษาในชายสูบบุหรี 100 คน 

พบวามีผลงดบุหร่ี 38 % ขณะท่ีกลุมควบคุมมีผลเพียง 12 %  (Lee and Lee, 2005) 

-   การศึกษาผลเบ้ืองตนของหญาดอกขาวเพื่ออดบุหร่ีในคลินิกผูปวยนอกของสถาบันธัญญา

รักษ จังหวัดปทุมธานีแบบ randomized, single-blind, placebo-controlled และ parallel 

trial จํานวน 64 คน พบวา 32 คน ในกลุมไดรับชาชงตนหญาดอกขาว 3 กรัมในนํ้ารอน 

150 มิลลิลิตร วันละ 3 เวลาเปนเวลา 14 วัน มีศักยภาพในการชวยลดการสูบบุหร่ีโดยทํา

ใหรสชาติและกลิ่นของบุหร่ีเปลี่ยนไป (Wongwiwatthananukit et.  al., 2009)  

-  ปจจุบันในประเทศมีการนํา หญาดอกขาว บรรจุซอง ขนาดซองละ 5 กรัม ใน 1 ซอง

ประกอบดวย หญาดอกขาว 3.75 กรัม ดอกเก็กฮวย 0.71 กรัม และใบเตย 0.71 กรัม 

จากการศึกษาในผูติดบุหร่ีพบวาหลังการรักษา 4 เดือนพบอัตราการเลิกสูบบุหร่ีรอยละ 

69.35 โดยเหตุผลสําคัญของการเลิกสูบบุหร่ีจากการใชชาหญาดอกขาว คือ ชาลิ้น กิน

อาหารไมอรอย ไมรูสึกอยากบุหร่ี รูสึกเหม็นกลิ่นบุหร่ี เม่ือสูบบุหร่ีแลวรูสึกอยากอาเจียน 

สวนในผูท่ีไมสามารถเลิกบุหร่ีได ใหเหตุผลวา ดื่มชาหญาดอกขาวเหมือนดื่มนํ้าธรรมดา 

ไมมีอาการใด ๆ (ChiRaNan, 2009) 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญาดอกขาว และผลตอระบบประสาทหนูขาวสําหรับ

การเลิกบุหร่ี  โดยสารสกัดหญาดอกขาวท่ีจะใชศึกษาวิจัยจะไดรับจาก ดร. ดลรวี ลีลารุงระยับ 

ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิกการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการสกัดจากหญาดอก

ขาวจากกาน ดอก ใบ และผสมดวยวิธีการเคี่ยว รวมจํานวน 4 ตัวอยาง จากน้ันนําสารสกัดมาศึกษา

ดังตอไปน้ี 

1. ความปลอดภัยเบ้ืองตนในสัตวทดลอง เชน ความเปนพิษเฉียบพลัน  พิษในการกอกลาย

พันธุ (mutagenic toxicity) พิษในการกอมะเร็ง (carcinogenic toxicity) 

2. ความเปนพิษตอเซลล 

3. ผลตอระบบประสาทในหนูขาวท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการเลิกบุหร่ี  
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วัสดุ อุปกรณและวธิกีารทดลอง 
 

วัสดุ 

1. ตัวอยางทดสอบ จากภาควิชากายภาพบําบัด  คณะเทคนิกการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ดังน้ี 

     1.1 นํ้าเคี่ยวหญาดอกขาว (ใบ)   ช่ังใบหญาดอกขาวแหง 20 กรัม เติมนํ้า 390 มิลลิลิตร เคี่ยวจน

เหลือปริมาตร 150 มิลลิลิตร 

      1.2 นํ้าเคี่ยวหญาดอกขาว (ดอก) ช่ังดอกหญาดอกขาวแหง 20 กรัม เติมนํ้า 390 มิลลิลิตร เคี่ยว

จนเหลือปริมาตร 150 มิลลิลิตร 

      1.3 นํ้าเคี่ยวหญาดอกขาว (กาน) ช่ังกานหญาดอกขาวแหง 20 กรัม เติมนํ้า 390 มิลลิลิตร เคี่ยว

จนเหลือปริมาตร 150 มิลลิลิตร 

      1.4 นํ้าเคี่ยวหญาดอกขาว (ผสม) ช่ังหญาดอกขาวแหง 20 กรัม (กาน 14 กรัม ดอก 2 กรัมและ 

ใบ 4 กรัม) เติมนํ้า 390 มิลลิลิตร เคี่ยวจนเหลือปริมาตร 150 มิลลิลิตร 

2. สัตวทดลอง 

2.1 หนูขาวพันธุ Wistra  เพศผูจํานวน 106 ตัวและเพศเมียจํานวน 50 ตัว นํ้าหนักตัวหนูเพศเมีย

อยูระหวาง 180-260 กรัม เพศผูอยูระหวาง 230-335 กรัม จากสํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม 

2.2  หนูถีบจักรพันธุ CRC นํ้าหนัก 25-35 กรัม เพศผู จํานวน 72 ตัว จากสํานักสัตวทดลอง

แหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตศาลายา  จังหวัดนครปฐม 

2.3  กระตายสีขาวพันธุ New Zealand White ท้ังสองเพศ ซ้ือจากภาควิชาสัตวบาล คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมนํ้าหนักตัว

ประมาณ 2.0 – 3.0 กิโลกรัม จํานวน 12 ตัว 

3.   เซลลเน้ือเย่ือสัตว 

      3.1  เซลลเน้ือเย่ือกลามเน้ือ fibroblast (L929), ATCC, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

      3.2  เซลลเน้ือเย่ือ fibroblast-like (Bhas 42) จาก embryo หนู BALB/c, HSRRB, Cell line 

distribution center, Osaka, ประเทศญี่ปุน  

4.  วัสดุสําหรับการทดสอบและเลี้ยงสัตวทดลอง 

      4.1  Quomen
TM

 (Bupropion), บริษัท GlaxoSmithKline ประเทศ สหรัฐอเมริกา  

4.2 Nicotine, บริษัท Sigma- Aldrich ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

4.3 Patch หมายถึง ผาพันแผลมาตรฐานขนาด 2.5 เซนติเมตร × 2.5 เซนติเมตร ทบซอนกัน 

10 ช้ัน ทําใหปราศจากเช้ือดวยวิธีน่ึงอบโดยใชแรงดันไอนํ้า 

4.4  พลาสเตอร  Leukoplast porous BDF Intanin Co., Ltd., ประเทศไทย 
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4.5  Transpore
TM

 บริษัท สามเอ็ม ประเทศไทย จํากัด 

4.6  ผายืด Pack and Grand, CCN Co., Ltd., ประเทศไทย 

4.7 ผากอซ จากบริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จํากัด ประเทศไทย 

4.8 สําล ีจากบริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จํากัด ประเทศไทย 

4.9 Alcohol (70%) จากองคการสุรา กรมสรรพสามิต ประเทศไทย 

4.10 Normal saline (0.9%), บริษัท General Hospital Products Public Co., Ltd. ประเทศไทย 

4.11 Sterile water for injection บริษัท A.N.B. Laboratories Co., LTD ประเทศไทย 

4.12 ชุดทดสอบ 3- CAT Research ELISA™ (Cat. No. BA E-5600), Labor Diagnostika  

Nord GmbH & Co. KG (Cat. No. BA E-5600), ประเทศเยอรมนี 

4.13 อาหารสัตว บริษัทโภคภัณฑอาหารสัตว ประเทศไทย จํากัด 

4.14 นํ้ากรองสําหรับสัตวทดลอง 

4.15 เข็มฉีดยา เบอร 21 และ26 บริษัท Nipro  ประเทศไทย 

4.16 Syringe ขนาด 1, 3, 5 ml บริษัท Nipro  ประเทศไทย 

4.17 Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml., Hycon, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4.18 Minimum essential media, Horse serum, Horse serum, Phosphate buffer 

solution(PBS),   0.05% Trypsin-versene (Trypsin/EDTA), Tryphan blue 0.4%, 3-(4, 

5-Dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide, (MTT), GIBCO, ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

4.19 Dimethyl sulfoxide (DMSO), Sigma Chemical, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4.20 96-well plate, 6-well plate และ Seropipette ขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร, Corning, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4.21 Cyclophosphamide (CP) และ Mitomycin C (MMC), Sigma-Aldrich Co., ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

4.22 Absolute ethanol, Merck, ประเทศเยอรมนี 

อุปกรณ 

1. เคร่ืองช่ัง Ohaus EO2140  ประเทศสวิตเซอรแลนด 

2. Microplate reader, GENios plus, ประเทศออสเตรีย พรอมโปรแกรมการวัดของ Magellan  

3. Auto pipette, Gilson, ประเทศฝร่ังเศส 

4. Multichannel auto pipette, Eppendorf, ประเทศเยอรมนี 

5. Vortex Mixer, Scientific Industries, Inc., ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6. Stomach tube สํานักสัตวทดลองแหงชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. Autoclave, รุน SS-320, Tomy Limited, ประเทศญี่ปุน 
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8. เคร่ือง CO2  Incubator, SHEL LAB Co. Ltd., ประเทศสหรัฐอเมริกา 

9. BECKMAN Microfuge
TM

11, Beckman, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

10. กรรไกร จากบริษัท Mira ประเทศเยอรมัน 

11. ปากคีบ จากบริษัท Mira ประเทศเยอรมัน 

12. Locomotor activity cage ขนาด 54x50x37 เซนติเมตร, UGO BASILE,ประเทศอิตาลี 

13. นาฬิกาจับเวลา บริษัท Canon  ประเทศไทย 

วิธีการทดลอง 

1. ศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญาดอกขาวในสัตวทดลอง 

1.1 วิธีการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก 

การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันในหนูขาวท่ีถูกปอนสารสกัดดอกหญาขาว ตามวิธี : Acute 

Oral Toxicity - Fixed Dose Method (Limit test); หมายเลข 420 ของ OECD Guidelines for 

Testing of Chemicals (2001)  มีรายละเอียดดังน้ี 

การเตรียมสัตวทดลอง  

กอนทําการทดสอบนําหนูมาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ นาน 1 สัปดาห เพื่อใหหนูปรับตัวคุนเคย

กับสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ ซ่ึงมีอุณหภูมิอยูในชวง 24 ± 1 องศาเซลเซียส
 
จัดกลุมหนูโดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และทําสัญลักษณประจําตัวโดยการแตมเบอรท่ีหาง  อดอาหารหนู 16 

ช่ัวโมงกอนปอนตัวอยางทดสอบ โดยใหนํ้าดื่มตามปกติ  

การเตรียมตัวอยางทดสอบ   หนูแตละตัวจะไดรับปริมาตรนํ้าเคี่ยวสารสกัดหญาดอกขาวแตละชนิด 

ในขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว จากการนํานํ้าหนักตัวหนูแตละตัวคูณดวย F = 0.002  

วิธีการทดสอบ 

ในวันทดสอบ ช่ังนํ้าหนักหนู จัดแบงหนูเปน 5 กลุมดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย แตละ

กลุมประกอบดวยหนู 10 ตัว คือเพศผูและเพศเมีย เพศละ 5 ตัว โดยไดรับตัวอยางทดสอบดังน้ี 

กลุมท่ี  1 กลุมควบคุมไดรับนํ้ากลั่นปริมาตรเทียบเทากลุมทดสอบ   

กลุมท่ี  2 ไดรับสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

กลุมท่ี  3 ไดรับสารสกัดหญาดอกขาว (ดอก) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

กลุมท่ี  4 ไดรับสารสกัดหญาดอกขาว (กาน) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว  

กลุมท่ี  5 ไดรับสารสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

 

ภายหลังปอนตัวอยางทดสอบครบ 4 ช่ัวโมง ใหอาหารแกหนูทุกกลุมตามปกติ สังเกตและ

บันทึกอาการผิดปกติของหนูหลังปอนตัวอยางทดสอบท่ีเวลา 1/2, 1 และ 3 ช่ัวโมง จากน้ันสังเกต

อยางนอยวันละคร้ังทุกวันติดตอกันเปนเวลานาน 14 วัน ช่ังนํ้าหนักหนูแตละตัวในวันท่ี 1, 8 และ 15 

(วันสิ้นสุดการทดลอง) หนูท่ีแสดงอาการผิดปกติอยางรุนแรง  หรือหนูท่ีมีชีวิตรอดจนถึงวันสิ้นสุดการ
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ทดลองครบ  14 วันจะถูกทําใหเสียชีวิตอยางสงบดวยกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อตรวจสอบดูความ

ผิดปกติของอวัยวะภายใน (gross pathology) 

 เปรียบเทียบนํ้าหนักตัวหนูระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมทางสถิติโดยใชวิธี Student’s 

t-Test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % เพื่อดูผลของตวัอยางทดสอบตออัตราการเจริญเติบโตของหนู 

1.2  วิธีการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง 

 การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันในหนูขาวท่ีไดรับการสัมผัสสารสกัดดอกหญาขาวทาง

ผิวหนัง ตามวิธี : Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method (Limit test); หมายเลข 420 ของ

OECD Guidelines for Testing of Chemicals (2001)  มีรายละเอียดดังน้ี 

การเตรียมสัตวทดลอง  

กอนทําการทดสอบนําหนูมาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ นาน 1 สัปดาห เพื่อใหหนูปรับตัวคุนเคย

กับสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ ซ่ึงมีอุณหภูมิอยูในชวง 24 ± 1 องศาเซลเซียส
 
จัดกลุมหนูโดยใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และทําสัญลักษณประจําตัวโดยการแตมเบอรท่ีหาง  อดอาหารหนู 16 

ช่ัวโมงกอนปอนตัวอยางทดสอบ โดยใหนํ้าดื่มตามปกติ  

การเตรียมตัวอยางทดสอบ  หนูแตละตัวจะไดรับปริมาตรนํ้าเคี่ยวสารสกัดหญาดอกขาวแตละชนิด ใน

ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว จากการนํานํ้าหนักตัวหนูแตละตัวคูณดวย F = 0.002 

วิธีการทดสอบ 

กอนการทดสอบ 1 วัน โกนขนหนูบริเวณสันหลังเหนือสะโพกเปนบริเวณกวาง 5 × 5 

เซนติเมตร โดยไมใหมีรอยถลอกบนผิวหนัง ในวันทดสอบ ช่ังนํ้าหนักหนูทุกตัว จัดแบงหนูเปน 6 

กลุมดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย แตละกลุมประกอบดวยหนู 10 ตัว คือเพศผูและเพศเมีย เพศละ 

5 ตัว โดยใหสัมผัสตัวอยางทดสอบดังน้ี 

กลุมท่ี  1 กลุมควบคุมนํ้ากลั่นปริมาตรเทียบเทากลุมทดสอบ   

กลุมท่ี  2 สารสกัดหญาดอกขาว (ผสม) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

กลุมท่ี  3 สารสกัดหญาดอกขาว (ดอก) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

กลุมท่ี  4 สารสกัดหญาดอกขาว (กาน) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว  

กลุมท่ี  5 สารสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

โดยนําตัวอยางเกลี่ยลงบน patch และปด patch ลงบนผิวหนังบริเวณหลังท่ีโกนขนออกของ

หนูแตละกลุม จากน้ันยึด patch ดวย พลาสเตอรชนิด Transpore และหอลําตัวดวยผายืด เพื่อยึด 

patch ติดกับผิวหนังไมใหเคลื่อนหลุด เม่ือครบ 24 ช่ัวโมง นํา patch ออก ใชสําลีปลอดเช้ือชุบนํ้าอุน

เช็ดตัวอยางทดสอบท่ีเหลือคางอยูบนผิวหนังออก สังเกตและบันทึกอาการผิดปกติของหนูท่ีเวลา ½, 

1 และ 3 ช่ัวโมง หลังใหตัวอยางทดสอบและอยางนอยวันละคร้ังทุกวันติดตอกันเปนเวลานาน 14 วัน 

ช่ังนํ้าหนักหนูแตละตัวในวันท่ี 1, 8 และ 15 (วันสิ้นสุดการทดสอบ) 

 หนูท่ีแสดงอาการผิดปกติอยางรุนแรง  หรือหนูท่ีมีชีวิตรอดจนถึงวันสิ้นสุดการทดลองครบ  
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14 วันจะถูกทําใหเสียชีวิตอยางสงบดวยกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อตรวจสอบดูความผิดปกติของ

อวัยวะภายใน (gross pathology)   เปรียบเทียบนํ้าหนักตัวหนูระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ทางสถิติโดยใชวิธี Student’s t-Test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % เพื่อดูผลของตวัอยางทดสอบตอ

อัตราการเจริญเติบโตของหนู 

1.3  วิธีการทดสอบการกอความระคายเคืองผิวหนังกระตาย 

 ดําเนินการทดสอบสารสกัดหญาดอกขาว ตามวิธีการทดสอบหมายเลข 404 : การทดสอบ

การกอความระคายเคืองตอผิวหนังของ OECD Guidelines for Testing of Chemicals (2002)  มี

รายละเอียดดังน้ี 

การเตรียมสัตวทดลอง 

 นํากระตาย 3 ตัว (ตอ 1 ตัวอยางทดสอบ) มาเลี้ยงในหองปฏิบัติการกอนทําการทดสอบ 1 

สัปดาห เพื่อใหสัตวทดลองปรับตัวคุนเคยกับสถานท่ี   โดยกระตายจะไดรับนํ้าและอาหารตามปกติ  

และกอนทําการทดสอบ   1  วัน   กระตายทุกตัวจะถุกโกนขนบริเวณลําตัวใตหัวไหลชิดกระดูกสัน

หลังท้ังสองขางเปนบริเวณ 10 เซนติเมตร × 10 เซนติเมตร ดวยปตตาเลี่ยนไฟฟาใหขนสั้นท่ีสุดเทาท่ี

จะทําไดแตไมใหผิวหนังเปนแผล 

วิธีการทดสอบ 

 ช่ังนํ้าเคี่ยวสารสกัดหญาดอกขาวแตละชนิดท่ีตองการทดสอบจํานวน 0.5 มิลลิลิตร  มาเกลีย่

ลงบน patch และนํามาปดลงบนผิวหนังหลังกระตายดานหน่ึงท่ีโกนขนเตรียมไว (บริเวณทดสอบ) 

สวนบริเวณหลังอีกดานหน่ึงของกระตายตัวเดิมปดดวย patch ท่ีเกลี่ยดวยนํ้ากลั่นปริมาตร 0.5 

มิลลิลิตร (บริเวณควบคุม) ยึด patch ดวยพลาสเตอรชนิด Transpore และหอลําตวักระตาย ดวยผา

ยืด เพื่อยึด patch ติดกับผิวหนังไมใหเคลื่อนหลุด เม่ือครบ 4 ช่ัวโมง เปด patch ออก แลวใชสําลีชุบ

นํ้าอุนเช็ดเบาๆ เพื่อใหตัวอยางทดสอบท่ีเหลือคางอยูบนผิวหนังหลุดออก  ตรวจดูอาการแดงและ

อาการบวมตรงบริเวณทดสอบ ท่ีเวลา 1, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง และถาพบวายังมีอาการแดง และ

อาการบวมอยูใหตรวจดูอาการตอจนถึงวันท่ี 14    โดยการใหคะแนนยึดตามหลักเกณฑดังน้ี 

หลักเกณฑการใหคะแนน 

  อาการแดง      คะแนน 

 ไมแดง      0 

   แดงเล็กนอยแทบสังเกตไมได   1 

   แดงจนมองเห็นไดชัด    2 

   แดงปานกลางถึงแดงมาก   3 

   แดงชํ้าถึงผิวหนังตกสะเก็ด   4 

           อาการบวม      คะแนน 

   ไมบวม      0 
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   บวมเล็กนอยแทบสังเกตไมได   1 

   บวมนอย (ขอบนูนเห็นไดชัดเจน)  2 

   บวมปานกลาง (นูนข้ึนมา 1 มิลลิเมตร)  3 

บวมมาก(นูนข้ึนมา1 มิลลิเมตร และลามออกไป) 4 

 

2.  ผลตอการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมแบบเฉียบพลัน (Chromosome aberration)  

 ดําเนินการทดสอบผลของ “สารสกัดหญาดอกขาว (ผสม), สารสกัดหญาดอกขาว (ดอก), สาร

สกัดหญาดอกขาว (กาน), สารสกัดหญาดอกขาว (ใบ)” ตอโครโมโซมในเซลลไขกระดูกของหนูขาว 

แบบเฉียบพลันตามวิธีทดสอบหมายเลข 475  “Genetic Toxicology : In vivo Mammalian Bone 

Marrow Cytogenetic Test – Chromosomal Analysis” ของ OECD Guidelines for Testing of 

Chemicals (1997) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การเตรียมสัตวทดลอง 

 กอนทําการทดสอบนําหนูมาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ นาน 1 สัปดาห เพื่อใหหนูปรับตัวคุนเคย

กับสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ ซ่ึงมีอุณหภูมิอยูในชวง 24 ± 1 องศาเซลเซียส
 
จัดกลุมหนูกลุม

ทดสอบใชหนูเพศผูและเพศเมีย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และทําสัญลักษณประจําตัวโดย

การแตมเบอรท่ีหาง อดอาหารหนู 16 ช่ัวโมงกอนปอนตัวอยางทดสอบ โดยใหนํ้าดื่มตามปกติ   

การเตรียมตัวอยางทดสอบ   

 - หนูแตละตัวจะไดรับปริมาตรนํ้าเคี่ยวสารสกัดหญาดอกขาวแตละชนิด ในขนาด 2,000 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว จากการนํานํ้าหนักตัวหนูแตละตัวคูณดวย F = 0.002 

 -  Cyclophosphamine 2.4 กรัม % เตรียมโดยช่ังสาร Cyclophosphamide 2.4 กรัม ละลาย

ในนํ้ากลั่นปราศจากเช้ือ 100 มิลลิลิตร 

วิธีการทดสอบ 

ในวันทดสอบ ช่ังนํ้าหนักหนู จัดแบงหนูเปน 6 กลุมดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย แตละ

กลุมประกอบดวยหนู 10 ตัว คือเพศผูและเพศเมีย เพศละ 5 ตัว โดยไดรับตัวอยางทดสอบดังน้ี 

กลุมท่ี  1 กลุมควบคุมปอนนํ้ากลั่นปริมาตรเทียบเทากลุมทดสอบ   

กลุมท่ี  2 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

กลุมท่ี  3 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ดอก) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

กลุมท่ี  4 ปอนสกัดหญาดอกขาว (กาน) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว  

 กลุมท่ี  5 ปอนสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนัก 

กลุมท่ี  6  ฉีด Cyclophosphamine (CP) เขาชองทองขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว 

หลังจากปอน “สารสกัดหญาดอกขาว (ผสม), สารสกัดหญาดอกขาว (ดอก), สารสกัดหญา

ดอกขาว (กาน), สารสกัดหญาดอกขาว (ใบ)” นาน 24 ช่ัวโมง หนูทุกตัวจะถูกทําใหเสียชีวิตอยางสงบ
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โดยการใหสูดกาซคารบอนไดออกไซด และเก็บเซลลไขกระดูกจากกระดูกตนขา เพื่อนํามาทําการ

วิเคราะหโครโมโซม โดยการยอมสไลดโครโมโซมดวย 10% Giemsa strain solution (Giemsa stain 

8 มิลลิลิตรใน Gurr buffer 72 มิลลิลิตร) ท่ีเตรียมใหมและกรองกอนใชดวยกระดาษกรอง no.1 

จากน้ันทําการยอมสไลดของโครโมโซมท้ิงไวนานประมาณ 20 นาที จึงลางออกดวยนํ้าไหลสะอาด 

(running tap water) และผึ่งสไลดใหแหงท่ีอุณหภูมิหอง (air dry) กอนนําสไลดมาอานผลภายใต

กลองจุลทรรศน   

การประเมินความเปนพิษตอเซลลโครโมโซมโดยเปรียบเทียบคา Mitotic Index (%) และ

เปรียบเทียบความเสียหายของโครโมโซมระหวางกลุมทดสอบและกลุมควบคุม โดยการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติดวยวิธี Student’s t-Test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 %  

3. การทดสอบผลการเปนสารกอมะเร็ง (carcinogen)  

 การทดสอบผลการเปนสารกอมะเร็งของสารสกัดนํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวจากการดูผลการ

เจริญญผิดปกติของเซลล Bhas 42 ซ่ึงเปนเซลลคลายคลึง fibroblast ท่ีไดจากเซลล embryo ของหนู 

BALB/c เม่ือไดรับการสัมผัสกับสารสกัดหญาดอกขาวท่ีความเขมขนตาง ๆ นาน 3 วัน และดูผลเม่ือ

เลี้ยงครบ 21 วัน 

วัดรอยละการเจริญของเซลลดวย MTT assay  มีข้ันตอนดังน้ี 

1. ดูดอาหารเลี้ยงเซลล Bhas 42 (JCRB0149 cell line) ท่ีเจริญขยายเต็มท่ีในขวด

เพาะเลี้ยงเซลลขนาดพื้นท่ี 75 ตร.ซม. ท้ิงและลางเซลลดวย PBS จากน้ันเติม 

Trypsin/EDTA  5 มิลลิลิตร (มล.) ท้ิงไวนาน 1 นาที และเติมอาหารเลี้ยงเซลล MEM  15  

มล. ใหเซลลอยูในลักษณะแขวนลอย 

2. นําเซลลไปปนท่ี 3000 rpm นาน 5 นาที จากน้ันนับจํานวนเซลลดวย 

Haematocytometer  และเจือจางเซลลใหได  2 x 10
3
 เซลล/มล.  ประมาณ 100 มล. 

3.  ดูดเซลลท่ีเจือจางปริมาตร 2 มล. ใสแตละหลุมใน 6-well plate และ นําไปเพาะเลี้ยงใน 

CO2 Incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จนเซลลแผขยายเปนช้ันเดี่ยว 

(monolayer) อยางนอยรอยละ 80 ของพื้นท่ีเลี้ยงเซลลแตละหลุม 

4. เตรียมสารสกัดหญาดอกขาว “ใบ ดอก กาน(ตน) และผสมทุกสวน” โดยนําสารสกัดแตละ

ชนิดมาละลายในนํ้ากลั่นปราศจากเช้ือ ใหมีความเขมขนดังน้ี 1:8, 1:16, 1:32 และ 1: 64 

v/v  ท่ีผานการกรองดวย Syringe filter ขนาด 22 µM รวมดวย Mitomycin C (MMC) 

ขนาด 0.016 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ Cyclophosphamide (CP) ขนาด 1 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร ใชอาหารเลี้ยงเช้ือ MEM และ DMSO เปน ตัวควบคุม 

5. นําตัวอยางทดสอบดังกลาวแตละชนิดปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใสลงหลุมเซลลเพาะเลี้ยงและ

นําไปบมใน CO2 Incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C เปนเวลา 72 ช่ัวโมง 

6. เม่ือครบ 72 ช่ัวโมงทําการเปลี่ยนถายอาหารเลี้ยงเช้ือ และนําไปบมตออีก 72 ช่ัวโมง 
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หลังจากครบตามเวลาใหเติม MTT (ความเขมขน 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) รวมดวยกับ

อาหารเลี้ยงเช้ือ MEM ในอัตราสวน 1 : 3 บมเพาะอีกคร้ังท่ีอุณหภูมิ 37
o
C 5% CO2 เปน

เวลา 4 ช่ัวโมง 

7. เม่ือครบเวลาดังกลาวดูด MTT และ อาหารเลี้ยงเซลลเกาท้ิง  ทําการเติม 2 ml DMSO 

เพื่อไปละลายผลึกท่ีเกิดข้ึน นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 540 นาโนเมตร นําคาท่ีไดมา

คํานวณหาเปอรเซนตการเจริญเตบิโตของเซลลเทียบกับกลุมควบคุม 

 

วิธวีัดผลสารกอมะเร็งดวย Cell transformation assay 

1. ดูดอาหารเลี้ยงเซลล Bhas 42 (JCRB0149 cell line) ท่ีเจริญขยายเต็มท่ีในขวด

เพาะเลี้ยงเซลลขนาดพื้นท่ี 75 ตร.ซม. ท้ิงและลางเซลลดวย PBS จากน้ันเติม 

Trypsin/EDTA  5 มิลลิลิตร (มล.) ท้ิงไวนาน 1 นาที และเติมอาหารเลี้ยงเซลล MEM  15  

มล. ใหเซลลอยูในลักษณะแขวนลอย 

2. นําเซลลไปปนท่ี 3000 rpm นาน 5 นาที จากน้ันนับจํานวนเซลลดวย 

Haematocytometer  และเจือจางเซลลใหได  2 x 10
3
 เซลล/มล.  ประมาณ 400 มล. 

3. ดูดเซลลท่ีเจือจางปริมาตร 2 มล. ใสแตละหลุมใน 6-well plate และ นําไปเพาะเลี้ยงใน 

CO2 Incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จนเซลลแผขยายเปนช้ันเดี่ยว 

(monolayer) อยางนอยรอยละ 80 ของพื้นท่ีเลี้ยงเซลลแตละหลุม 

4. เตรียมสารสกัดหญาดอกขาว “ใบ ดอก กาน(ตน) และผสมทุกสวน” โดยนําสารสกัดแตละ

ชนิดมาละลายในนํ้ากลั่นปราศจากเช้ือ ใหมีความเขมขนดังน้ี 1:8, 1:16, 1:32 และ 1: 64 

v/v  ท่ีผานการกรองดวย Syringe filter ขนาด 22 µM รวมดวย Mitomycin C (MMC) 

ขนาด 0.016 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ Cyclophosphamide (CP) ขนาด 1 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร ใชอาหารเลี้ยงเช้ือ MEM และ DMSO เปน ตัวควบคุม 

5. นําตัวอยางทดสอบดังกลาวแตละชนิดปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใสลงหลุมเซลลเพาะเลี้ยงและ

นําไปบมใน CO2 Incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C เปนเวลา 72 ช่ัวโมง เม่ือครบ 72 ช่ัวโมง

ทําการเปลี่ยนถายอาหารเลี้ยงเช้ือ และนําไปบมตออีก 72 ช่ัวโมง จากน้ันทําการเปลี่ยน

อาหารทุกวันท่ี 7, 11 และ 14 และบมตอจนครบเวลา 21 วัน  

6. วัดผลการทดสอบโดยการตรวจดูลักษณะและรอยละของจํานวน foci ท่ีเกิดเพิ่มข้ึน

เปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางทดสอบกับกลุมควบคุม ภายใตกลอง Invert 

Microscopic วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธี one way ANOVA 

4. การทดสอบความเปนพิษตอเซลลเน้ือเยื่อสัตวของสารสกัดหญาดอกขาว 

การทดสอบความเปนพิษในระดับเซลลของสารสกัดหญาดอกขาว โดยวิธี MTT (3-(4, 5-

Dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide) assay เปนการใชสาร tetrazolium salt 



 

 

 

 

12    

 

ท่ีมีสีเหลืองออนถูกเอนไซมชนิดซัคซิเนสดีไฮโดรจีเนส ซ่ึงมีอยูในไมโตคอนเดรียของเซลลท่ีมีชีวิต

เปลี่ยนเปนผลึกสีมวงท่ีไมละลายนํ้า (violet formazan crystal) ในกรณีท่ีเซลลตายจะทําใหเอนไซมใน

ไมโตคอนเดรียเสียสภาพ จึงถูกพัฒนาเพื่อใชหาปริมาณของเซลลท่ีรอดชีวิต โดยตองทําการการ

ละลาย formazan crystal ดวยสารละลาย DMSO และตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีประมาณ 550-

590 นาโนเมตร คาการดูดกลืนแสงท่ีไดจะแปรผันตรงกับเซลลท่ีมีชีวิต เม่ือคํานวณและเปรียบเทียบ

คาเปอรเซนตการมีชีวิตของเซลลในกลุมควบคุม  

 

 

การเตรียมเซลลเน้ือเย่ือเพาะเลี้ยง 

1. ดูดสารละลายอาหารเลี้ยงเซลลเน้ือเย่ือกลามเน้ือ fibroblast (ATCC CCL-1 cell 

line) ท่ีเจริญขยายเต็มท่ีในขวดเพาะเลี้ยงเซลลขนาดพื้นท่ี 75 ตารางเซ็นติเมตร
 
 

ออกและลางเซลลดวย PBS 

2. เติม Trypsin/EDTA 5 มิลลิลิตร ท้ิงไวนาน 3 นาที เติมอาหารเลี้ยงเซลล MEM 

อีก 15  มิลลิลิตร ใหเซลลอยูในลักษณะแขวนลอย   

3. นําไปปนท่ี 3000 rpm นาน 5 นาที จากน้ันนับจํานวนเซลลดวย 

Haematocytometer 

4. เจือจางเซลลใหได  1 x 10
5
 เซลล/มิลลิลิตร ประมาณ 20 มิลลิลิตร  

5. ดูดเซลลท่ีเจือจางปริมาตร 200 ไมโครลิตรใสแตละหลุมใน 96-well plate โดย

เวนแถวท่ี 1 และ 12 เพื่อใชเปนblank  

6. นําไปเพาะเลี้ยงใน CO2 Incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง 

จนเซลลแผขยายเปนช้ันเดี่ยว (monolayer) อยางนอยรอยละ 80 ของพื้นท่ีเลี้ยง

เซลลแตละหลุม 

7. เตรียมสารตัวอยาง “ใบ ดอก กาน(ตน) และแบบผสมทุกสวน” นํามาละลายดวย 

อาหารเลี้ยงเช้ือ MEM ใหมีความเขมขนดังน้ี 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 

และ100 % v/v  ท่ีผานการกรองดวย Syringe filter ขนาด 22 µM 

8. ใชอาหารเลี้ยงเช้ือ MEM เปน blank 

วิธีการทดสอบ 

ดูดอาหารเลี้ยงเซลลเกาออกจากแตละหลุมใน 96-well plate ท่ีมีเซลลเจริญอยางนอยรอยละ 

80 และลางดวย PBS 1 คร้ัง  จากน้ันเติมสารละลายตัวอยางทดสอบท่ีความเขมขนตาง ๆ (2.5, 5, 

10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100% v/v ) รวมถึงสารละลายควบคุม ลงไปในเซลเพาะเลี้ยงหลุมละ 

200 ไมโครลิตร นําเขาตู CO2 Incubator ท่ีอุณหภูมิ 37 
o
C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 

การวัดผลการทดสอบ 
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 หลังจากปลอยใหเซลลสัมผัสกับสารสกัดตัวอยางท้ัง 4 ชนิด ท่ีความเขมขนตาง ๆ นาน 24 

ช่ัวโมง ทําการวัดเปอรเซนตของเซลลท่ีมีชีวิตโดย MTT assay  ตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ดูดอาหารเลี้ยงเซลลเกาท้ิง เติมสารละลาย MTT ขนาด 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรใน

สารละลาย PBS ปริมาณ 50  ไมโครลิตร/หลุม และ อาหารเลี้ยงเซลลใหม 150 

ไมโครลิตร/หลุม บมท้ิงไวในตูบมเซลลท่ี 37 
o
C นาน 4 ช่ัวโมง  

2. ดูดสารละลายท้ิง ลางตะกอนดวยการเติมสารละลาย DMSO 100 ไมโครลิตร 

เขยาเบา ๆ นาน 15 นาที 

3. และนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี 590 นาโนเมตร นําคาท่ีไดมาคํานวณหา

เปอรเซนตเซลลท่ีมีชีวิตเทียบกับกลุมควบคุม 

5. ศึกษาผลสารสกัดตอ nicotinic receptor ในระบบประสาทสวนกลางสัตวทดลอง 

5.1 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอระดับ dopamine, noradrenaline และ 

adrenaline ในเลือดหนู โดยประยุกตใชวิธีการของ Helen et. al. (2000)  มีรายละเอียดดังน้ี 

การเตรียมสัตวทดลอง  

หนูขาว พันธุ Wistar นํ้าหนัก 250-300 กรัม เพศผู จํานวน 56 ตัว กอนทําการทดสอบนําหนู

มาเลี้ยงในหองปฏิบัติการ นาน 1 สัปดาห เพื่อใหหนูปรับตัวคุนเคยกับสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ 

ซ่ึงมีอุณหภูมิอยูในชวง 24 ± 1 องศาเซลเซียส
 
จัดกลุมหนูโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และทํา

สัญลักษณประจําตัวโดยการแตมเบอรท่ีหาง  อดอาหารหนู 16 ช่ัวโมงกอนปอนตัวอยางทดสอบ โดย

ใหนํ้าดื่มตามปกติ  

การเตรียมตัวอยางทดสอบ   

 -   นํ้าเคี่ยวสารสกัดหญาดอกขาวแตละชนิด ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว โดยปริมาตร

ท่ีหนูไดรับเทากับนํ้าหนักหนู x Factor 0.01 

          -     ยามาตรฐาน Bupropion เตรียมในรูปสารละลาย 1.5 g% (w/v)  โดยช่ัง Bupropion 1.5 

กรัม ละลายในนํ้ากลั่น 100 มิลลิลิตร 

วิธีการทดสอบ 

 1. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอระดับ dopamine,  noradrenaline และ 

adrenaline ในหนูขาวท่ีไดรับสารนิโคติน (Nicotine, Ni) โดยแบงเปน 7 กลุมๆ ละ 5 ตัว แบงกลุม

ดังน้ี 

กลุมท่ี  1 กลุมควบคุมปอนนํ้ากลั่นและหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 

0.15 มิลลิลิตร ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี  2 ปอนนํ้ากลั่นและหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด nicotine 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขา

ใตผิวหนัง (sc) ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี  3 ปอนสาร Bupropion ขนาด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัวและหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง 
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ฉีด nicotine 0.6  มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขาใตผิวหนัง (sc) ติดตอกันทุกวนัเปน

เวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี 4 ปอนสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด nicotine 0.6  มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขาใตผิวหนัง 

(sc) ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี  5 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ดอก) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (15 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด nicotine 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขา

ใตผิวหนัง (sc) ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี 6 ปอนสกัดหญาดอกขาว (กาน) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว (15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)   

และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด nicotine 0.6  มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขาใตผิวหนัง 

(sc) ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี 7 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (30 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด nicotine 0.6  มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขา

ใตผิวหนัง (sc) ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

 เม่ือครบ 21 วัน ทําการเจาะเลือดหนูขาวแตละกลุมเพื่อนําไปตรวจหาระดับ dopamine, 

noradrenaline และ adrenaline  โดยใชชุดทดสอบ 3- CAT Research ELISA™ (Cat. No. BA E-

5600, Labor Diagnostika Nord GmbH & Co. KG (Cat. No. BA E-5600), ประเทศเยอรมนี) 

 2.การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอระดับ dopamine, noradrenaline และ 

adrenaline  ในหนูขาวปกติ      โดยแบงหนูออกเปน 6 กลุมๆ ละ 4 ตัว ดังน้ี 

กลุมท่ี  1 กลุมควบคุมปอนนํ้ากลั่นและหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 

0.15 มิลลิลิตร ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี  2 ปอนสาร Bupropion ขนาด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัวและหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง 

ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี 3 ปอนสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง  ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร 

ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี 4 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ดอก) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (15 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร 

ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

กลุมท่ี 5 ปอนสกัดหญาดอกขาว (กาน) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  

และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร ติดตอกัน

ทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 
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กลุมท่ี 6 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (30 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม)   และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 

มิลลิลิตร ติดตอกันทุกวันเปนเวลานาน 21 วัน 

 เม่ือครบ 21 วัน ทําการเจาะเลือดหนูขาวแตละกลุมเพื่อนําไปตรวจหาระดับ dopamine, 

noradrenaline และ adrenaline  โดยใชชุดทดสอบ 3- CAT Research ELISA™ (Cat. No. BA E-

5600, Labor Diagnostika Nord GmbH & Co. KG (Cat. No. BA E-5600), ประเทศเยอรมนี) 

สถิติที่ใชในการทดสอบ 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมควบคุมและกลุมท่ีไดรับตัวอยางทดสอบแตละชนิด

โดยใช  one way ANOVA  (p < 0.05) 

 

 

5.2 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรใน Locomotor            

โดยประยุตตามวิธีของ Sidhpura et. al. (2007) ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาหากมีการเพิ่มระดับ 

dopamine ในกระแสเลือด หนูจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวท่ีตื่นตัว ดังน้ันการทดสอบตามวิธีน้ีก็เพื่อ

ยืนยันวาสารสกัดหญาดอกขาวมีผลตอการเพิ่มระดับของ dopamine ในเลือด เน่ืองจากมีสารนิโคติน  

ตามรายละเอียดของการทดสอบดังน้ี 

การเตรียมสัตวทดลอง  

หนูถีบจักร นํ้าหนัก 25-35 กรัม เพศผู จํานวน 72 ตัว กอนทําการทดสอบนําหนูมาเลี้ยงใน

หองปฏิบัติการ นาน 1 สัปดาห เพื่อใหหนูปรับตัวคุนเคยกับสิ่งแวดลอมในหองปฏิบัติการ ซ่ึงมี

อุณหภูมิอยูในชวง 24 ± 1 องศาเซลเซียส
 
จัดกลุมหนูโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย และทํา

สัญลักษณประจําตัวโดยการแตมเบอรท่ีหาง  อดอาหารหนู 16 ช่ัวโมงกอนปอนตัวอยางทดสอบ โดย

ใหนํ้าดื่มตามปกติ  

การเตรียมตัวอยางทดสอบ   

          -   นํ้าเคี่ยวสารสกัดหญาดอกขาวแตละชนิด ขนาด 1-0 กรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว โดย

ปริมาตรท่ีหนูไดรับเทากับนํ้าหนักหนู x Factor 0.01 จากการคํานวณปริมาณสารสําคัญของนํ้าเคี่ยว

หญาดอกขาว พบวาขนาด กรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว จะมีสารสําคัญอยูระหวาง 15 – 35 มิลลิกรัม 

ข้ึนกับสวนตาง ๆ ของหญาดอกขาว 

          -     ยามาตรฐาน Bupropion เตรียมในรูปสารละลาย 1.5 g% (w/v)  โดยช่ัง Bupropion 1.5 

กรัม ละลายในนํ้ากลั่น 100 มิลลิลิตร 

วิธีการทดสอบ   

I. จัดแบงหนูถีบจักรออกเปน 2 ชุดดังน้ี 

ชุดท่ี 1. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอการเคลื่อนไหวในหนูถีบจักรท่ีไดรับสารนิโคติน 
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(Nicotine, Ni) โดยแบงเปน 6 กลุมๆ ละ 6 ตัว แบงกลุมดังน้ี 

กลุมท่ี  1 กลุมควบคุมปอนนํ้ากลั่นและ ฉีด ฉีด nicotine 0.6  มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว 

เขาใตผิวหนัง (sc) 

กลุมท่ี  2 ปอนสาร Bupropion ขนาด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัวและ ฉีด nicotine 

0.6  มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขาใตผิวหนัง (sc) 

กลุมท่ี 3 ปอนสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (35 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) และหลังจากปอน 1 ช่ัวโมง ฉีด nicotine 0.6  มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนัก

ตัว เขาใตผิวหนัง (sc)  

กลุมท่ี 4 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ดอก) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (15 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และ ฉดี nicotine 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขาใต

ผิวหนัง (sc)  

กลุมท่ี 5 ปอนสกัดหญาดอกขาว (กาน) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัมนํ้าหนักตัว (15 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม)และ ฉีด nicotine 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขาใตผิวหนัง (sc)     

กลุมท่ี 6 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (30 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และ ฉดี nicotine 0.6  มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขาใต

ผิวหนัง (sc)  

ชุดท่ี  2  การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอการเคลื่อนไหวในหนูถีบจักรปกติ      โดย

แบงหนูออกเปน 6 กลุมๆ ละ 6 ตัว ดังน้ี 

กลุมท่ี  1 กลุมควบคุมปอนนํ้ากลั่นและ ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร 

กลุมท่ี  2 ปอนสาร Bupropion ขนาด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัวและ ฉีด 0.9 % 

นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร  

กลุมท่ี 3 ปอนสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (35 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) และ ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร  

กลุมท่ี 4 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ดอก) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (15 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และ ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร  

กลุมท่ี 5 ปอนสกัดหญาดอกขาว (กาน) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (15 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม)  และ ฉีด 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร  

กลุมท่ี 6 ปอนสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม) ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว (30 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม)   และ ฉดี 0.9 % นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร  

II.   นําหนูแตละกลุมวัดการเคลื่อนไหวในตู Locomotor  บันทึกผลทุก 20 นาทีเปนเวลานาน 60 นาที 

III.  ปอนสารทดสอบแตละชนิด แลวนําไปวัดการเคลื่อนไหวในตู Locomotor  เปนเวลา   20 นาที 

IV. หนูแตละกลุมจะไดรับการฉีด nicotine 0.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว เขาใตผิวหนัง หรือ 
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0.9%  นํ้าเกลือเขาใตผิวหนัง (sc) 0.15 มิลลิลิตร จากน้ันนําไปวัดการเคลื่อนไหวใน Locomotor 

บันทึกผลทุก 20 นาทีเปนเวลา 180 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลอง 
 

1. ผลการศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญาดอกขาวในสัตวทดลอง 

1.1 ผลการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก 

ผลการทดสอบไมพบการตายหรืออาการผิดปกติใดๆ ของหนูทดลองหลังปอนสารสกัดหญา

ดอกขาว (ผสม), สารสกัดหญาดอกขาว (ดอก), สารสกัดหญาดอกขาว (กาน) และ สารสกัดหญาดอก

ขาว (ใบ) ท่ีขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว ตลอดระยะเวลาสังเกตผลนาน 15 วัน และ

จากการชันสูตรซาก (gross pathology) เม่ือสิ้นสุดการทดสอบ ตรวจไมพบความผิดปกติของอวัยวะ

ภายในของหนูทุกตัว ดังแสดงในตารางท่ี 1 

1.2  ผลการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง 

 ผลการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันจากการซึมผานทางผิวหนังหนูขาว พบวาไมมีอาการ

ผิดปกติใดๆ ของหนูทดลองท่ีไดรับตัวอยางสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม), สารสกัดหญาดอกขาว 

(ดอก), สารสกัดหญาดอกขาว (กาน) และ สารสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ท่ีขนาด 2,000 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม นํ้าหนักตัว และไมพบการตายของหนูทดลอง เม่ือสิ้นสุดการทดสอบ ในการชันสูตรซาก 

(gross pathology) ตรวจไมพบความผิดปกติของอวัยวะภายในหนูทดลองทุกกลุม ดังแสดงในตาราง

ท่ี 2 

1.3 ผลการทดสอบการกอความระคายเคืองผิวหนังกระตาย 

 ผลการทดสอบการกอความระคายเคืองตอผิวหนังกระตายของสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม), 

สารสกัดหญาดอกขาว (ดอก), สารสกัดหญาดอกขาว (กาน) และ สารสกัดหญาดอกขาว (ใบ) พบวา
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สารสกัดหญาดอกขาวทุกตัวอยางไมมีผลในการกอความระคายเคืองตอผิวหนังกระตาย โดยไมมี

อาการแดงและอาการบวมของผิวหนังกระตายทุกตัว ดังแสดงในตารางท่ี 3 

2.  ผลตอการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมแบบเฉียบพลัน (Chromosome aberration)  

ตารางท่ี 4 และ 5 แสดงผลของสารสกัดหญาดอกขาว (ผสม), สารสกัดหญาดอกขาว (ดอก), 

สารสกัดหญาดอกขาว (กาน), สารสกัดหญาดอกขาว (ใบ) ท่ีมีตอโครโมโซมในเซลลไขกระดูกของหนู

ขาว แบบเฉียบพลัน ตามวิธีทดสอบหมายเลข 475  “Genetic Toxicology : In vivo Mammalian 

Bone Marrow Cytogenetic Test – Chromosomal Analysis” ของ OECD Guidelines for Testing 

of Chemicals (1997)  ในขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว ภายหลังจากปอน 24 ช่ัวโมง 

หนูทุกตัวจะถูกเก็บเซลลไขกระดูกจากกระดูกตนขา เพื่อนํามาทําการวิเคราะหโครโมโซม ผลของการ

ทดสอบพบวามีเพียงคา %Mitotic Index ของหนูเพศผูท่ีไดรับ “สารสกัดหญาดอกขาว (ผสม)” เทาน้ัน

ท่ีลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะท่ีทุกตัวอยางไมมีผลทําใหเกิดความเสียหายตอ

โครโมโซมเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (รูปท่ี 1-5) สวนหนูท่ีไดรับสาร Cyclophosphamide มีผลท้ัง

ลด  %Mitotic Index และกอใหเกิดความเสียหายของโครโมโซม ดังรูปท่ี 6 
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ตารางที่ 1  ผลการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันทางปากของสารสกัดหญาดอกขาว 

ตัวอยางทดสอบ เพศ 

คาเฉลี่ยของนํ้าหนักตัวที่

เพิ่มขึ้น(กรัม) *อัตราการตาย 
ผลการชันสูตรอวัยวะภายใน 

(Gross pathology) 
วันที่ 8 วันที่ 15 

กลุมควบคุม 

น้ํากลั่นปริมาตรเทียบเทาในกลุมทดสอบ 

ผู 29.80 ± 0.37 69.80 ± 0.49 0/5 ปกติ 

เมีย 19.60 ± 1.29 34.80 ± 2.35 0/5 ปกติ 

 

“น้ําเค่ียวหญาดอกขาว (ผสม)” 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว 

ผู 22.80 ± 1.39 62.20 ± 1.24 0/5 ปกติ 

เมีย 20.80 ± 0.49 40.40 ± 0.24 0/5 ปกติ 

“น้ําเค่ียวหญาดอกขาว (ดอก)” 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว 

ผู 31.60 ± 1.40 69.20 ± 2.41 0/5 ปกติ 

เมีย 21.00 ± 0.55 41.80 ± 1.11 0/5 ปกติ 

“น้ําเค่ียวหญาดอกขาว (กาน)” 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว 

ผู 32.00 ± 0.77 70.80 ± 1.02 0/5 ปกติ 

เมีย 20.20 ± 0.73 38.20 ± 0.80 0/5 ปกติ 

 

“น้ําเค่ียวหญาดอกขาว (ใบ)” 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว 

ผู 29.80 ± 0.73 69.20 ± 0.33 0/5 ปกติ 

เมีย 18.60 ± 1.94 39.40 ± 1.88 0/5 ปกติ 



 

 

 

 

20    

 

 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันทางผิวหนังของ”สารสกัดหญาดอกขาว” 

ตัวอยางทดสอบ เพศ 

คาเฉลี่ยของนํ้าหนักตัวที่เพิม่ขึ้น

(กรัม) *อัตราการตาย 
ผลการชันสูตรอวยัวะภายใน 

(Gross pathology) 
วันที่ 8 วันที่ 15 

กลุมควบคุม 

น้ํากลั่นปริมาตรเทียบเทาในกลุมทดสอบ 

ผู 20.20 ± 0.58 42.20 ± 1.98 0/5 ปกติ 

เมีย 17.40 ± 0.87 33.80 ± 1.65 0/5 ปกติ 

 

“น้ําเคียวหญาดอกขาว (ผสม)” 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว 

ผู 18.20 ± 1.85 31.60 ± 2.92 0/5 ปกติ 

เมีย 17.00 ± 0.89 27.60 ± 1.69 0/5 ปกติ 

“น้ําเค่ียวหญาดอกขาว (ดอก)” 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว 

ผู 21.40 ± 1.16 36.20 ± 2.13 0/5 ปกติ 

เมีย 20.40 ± 0.40 37.60 ± 3.45 0/5 ปกติ 

“น้ําเค่ียวหญาดอกขาว (กาน)” 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว 

ผู 20.40 ± 1.36 38.40 ± 3.20 0/5 ปกติ 

เมีย 15.60 ± 1.94 26.20 ± 2.03 0/5 ปกติ 

“น้ําเค่ียวหญาดอกขาว (ใบ)” ผู 19.80 ± 0.97 33.80 ± 1.46 0/5 ปกติ 
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2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ําหนักตัว เมีย 20.40 ± 0.51 29.80 ± 1.28 0/5 ปกติ 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความระคายเคืองตอผิวหนังกระตายของสารสกัดหญาดอกขาว 

 

 

หลักเกณฑการใหคะแนน 

 

 

 

นํ้าเค่ียวหญาดอกขาวว

สวนตาง ๆ 

กระตาย

หมายเลข 

ระยะเวลาที่สังเกตอาการ (ชั่วโมง) 

1 24 48 72 

อาการแดง อาการบวม อาการแดง อาการบวม อาการแดง อาการบวม อาการแดง อาการบวม 

ผสม (ดอก+กาน+ใบ) 

109 0 0 0 0 0 0 0 0 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ดอก 

112 0 0 0 0 0 0 0 0 

113 0 0 0 0 0 0 0 0 

114 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

กาน 

 

115 0 0 0 0 0 0 0 0 

116 0 0 0 0 0 0 0 0 

117 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

ใบ 

118 0 0 0 0 0 0 0 0 

119 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 

อาการแดง          คะแนน 

ไมแดง     0 

แดงเล็กนอยแทบสังเกตไมได   1 

แดงจนมองเห็นไดชัด    2 

แดงปานกลางถึงแดงมาก   3 

แดงช้ําถึงผิวหนังตกสะเก็ด   4 

 

อาการบวม    คะแนน 

ไมบวม     0 

บวมเล็กนอยแทบสังเกตไมได   1 

บวมนอย (ขอบนูนเหน็ไดชัดเจน)  2 

บวมปานกลาง (นูนขึน้มา 1 มิลลิเมตร)  3 

บวมมาก (นูนขึน้มา 1 มิลลิเมตร และลามออกไป) 4 
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ตารางที่  4 ผลการวิเคราะหโครโมโซมในเซลลไขกระดูกของหนูขาวเพศผูหลังจากไดรับ 

ตัวอยางทดสอบ  

 

กลุม ตัวอยางทดสอบ 
a,b%M.I. ± 

SEM 

a,cชนิดความเสียหายของโครโมโซม จํานวนเซลลที่เกิด

ความเสียหายตอ

โครโมโซม 

Break Exchange Multiple Ab 

1 นํ้ากล่ัน 6.28 ± 0.16 0 0 0 0 

2 หญาดอกขาว (ผสม) *5.88 ± 0.12 0 0 0 0 

3 หญาดอกขาว (ดอก) 6.34 ± 0.13 0 0 0 0 

4 หญาดอกขาว (กาน) 6.30 ± 0.22 0 0 0 0 

5 หญาดอกขาว (ใบ) 6.30 ± 0.20 0 0 0 0 

6 CP *3.96 ± 0.23 *6.80 ± 2.76 1.00 ± 0.77 *1.20 ± 0.49 *5.80 ± 1.59 
a แสดงเปนคา Mean ± SEM 

* แตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 

 

ตารางที่  5 ผลการวิเคราะหโครโมโซมในเซลลไขกระดูกของหนูขาวเพศเมียหลังจาก

ไดรับตัวอยางทดสอบ 

 

กลุม ตัวอยางทดสอบ 
a,b%M.I. ± 

SEM 

a,cชนิดความเสียหายของโครโมโซม จํานวนเซลลที่เกิด

ความเสียหายตอ

โครโมโซม 

Break Exchange Multiple Ab 

1 นํ้ากล่ัน 5.80 ± 0.33 0 0 0 0 

2 หญาดอกขาว (ผสม) 6.10 ± 0.16 0 0 0 0 

3 หญาดอกขาว (ดอก) 6.28 ± 0.11 0 0 0 0 

4 หญาดอกขาว (กาน) 6.02 ± 0.19 0 0 0 0 

5 หญาดอกขาว (ใบ) 6.12 ± 0.19 0 0 0 0 

6 CP *4.10 ± 0.14 *21.20 ± 

1.62 

*2.00 ± 0.84 *1.40 ± 0.51 *9.20 ± 0.97 

 

a แสดงเปนคา Mean ± SEM 

* แตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 
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รูปที่ 1 แสดงโครโมโซมปกติในหนูเพศผู และเพศเมียหลังจากไดรับนํ้ากลั่น  

 

       
      เพศผู      เพศเมีย 

 

รูปที่  2 แสดงโครโมโซมปกติในหนูเพศผู และเพศเมียหลังจากไดรับ สารสกัดหญาดอกขาว   

(ผสม) 

 

      
         เพศผู               เพศเมีย 

 

รูปที่  3 แสดงโครโมโซมปกติในหนูเพศผู และเพศเมียหลงัจากไดรับ สารสกัดหญาดอกขาว 

(ดอก) 

 

      
         เพศผู      เพศเมีย 
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รูปที่  4 แสดงโครโมโซมปกติในหนูเพศผู และเพศเมียหลังจากไดรับสารสกัดหญาดอกขาว 

(กาน) 

 

      
      เพศผู                          เพศเมีย 

  

รูปที่  5 แสดงโครโมโซมปกติในหนูเพศผู และเพศเมียหลังจากไดรับสารสกัดหญาดอกขาว 

(ใบ) 

               
  

         เพศผู            เพศเมีย 

รูปที่  6 แสดงความผิดปกติของโครโมโซมในหนูเพศผู และเพศเมียหลังจากไดรับสาร 

Cyclophosphamide  

 Break Exchange 
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      เพศผู          เพศเมีย 

 

3. ผลการทดสอบการเปนสารกอมะเร็ง (carcinogen) 

 ตารางท่ี 6 แสดงผลจากการเติมสารสกัดหญาดอกขาวจากใบ ดอก กาน และผสม ใน

อัตราสวน 1:8, 1:16, 1:32 และ 1:64 ใหสัมผัสกับเซลล Bhas 42 เปนเวลานาน 3 วันและเลี้ยงเซลล

จนครบ 21 วัน พบวาเซลลมีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนตามความเขมขนของสารสกัดท่ีลดลง และไมมี

ผลในการเพิ่มรอยละของ foci  ในเซลล (รูปท่ี 7) ขณะท่ี cyclophosphomide 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

มีผลเพิ่ม foci ของเซลล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รูปท่ี 8). 

ตารางที่ 6 ผลการเปนสารกอมะเร็งของสารสกัดหญาดอกขาวดวยวิธี Transformation Assay 

ของเซลล Bhas 42 

สารสกัดหญาดอกขาว 

 (นํ้าเค่ียว) 

อัตราสวนความ

เขมขน:นํ้า 

 

รอยละของการ

เจริญเติบโต 

รอยละของ Foci 

ที่เพิ่มขึ้น 

 1 : 8 53.58 0.00 

ใบ  1 : 16 53.01 0.00 

 1 : 32 65.78 0.00 

 1 : 64 76.44 0.00 

 1 : 8 46.80 0.00 

ดอก  1 : 16 57.10 0.00 

 1 : 32 80.53 0.00 

 1 : 64 102.52 0.00 

 1 : 8 61.75 0.00 

ตน  1 : 16 77.67 0.00 

 1 : 32 92.83 0.00 

Exchange Break Break 
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 1 : 64 111.20 0.00 

 1 : 8 40.96 0.00 

ผสม  1 : 16 56.46 0.00 

 1 : 32 82.53 0.00 

 1 : 64 107.74 0.00 

Cyclophosphamide(CP) 0.5 มก./มล. 71.60 51.61* 

นํ้ากล่ัน - 100 0.00 

          *P < 0.05  เทียบกับกลุมควบคมุ 

 
 

รูปที่  7  แสดงลักษณะ Foci ของเซลล Bhas 42 ที่ไดรับนํ้ากลั้น หรือสารสกัดหญาดอกขาว 

  

 
 

 

รูปที่  8   แสดงลักษณะ Foci ของเซลล Bhas 42 ที่เพิ่มขึ้นเม่ือไดรับ cyclophosphamide  
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4. ผลการทดสอบความเปนพิษตอเซลลเน้ือเยื่อสัตวของสารสกัดหญาดอกขาว 

จากการทดสอบความเปนพิษตอเซลล (cytotoxic) ของสารสกัดนํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวท้ัง 4 

สวน ท่ีความเขมขน 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80 และ 100% v/v โดยวิธี MTT assay พบวารอย

ละของเซลล L929 มีชีวิตรอดลดลง ตามความเขมขนของของสารสกัดหญาดอกขาวท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือ

เทียบกับกลุมควบคุม (Blank) โดยระดับความเขมขนของสารสกัดในสวน ใบ ดอก กาน และแบบผสม

ทุกสวน มีผลทําใหปริมาณเซลลลดลงกึ่งหน่ึง (IC50)  เม่ือเทียบกับกลุมควบคุม ไดแก 1.05 ± 0.20, 

0.4 ± 0.02, 0.93 ± 0.17 และ 0.95 ± 0.11  มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 9 

 

 

รูปที่  9  คา IC50 ของสารสกัดหญาดอกขาวในแตละสวนตอเซลล L929  
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กราฟแสดงคา IC50 ในสารสกัดหญาดอกขาว
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5.  ผลของสารสกัดหญาดอกขาวตอ nicotinic receptor ในระบบประสาทสวนกลาง

สัตวทดลอง 

5.1 ผลการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอระดับ dopamine, noradrenaline และ 

adrenaline ในเลือดหนู  

การศึกษาฤทธิข์องสารสกัดนํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม ตอระบบประสาท

ในหนูขาวท่ีไดรับการฉีดสารนิโคตินเขาใตผิวหนัง พบวา ระดับ dopamine, noradrenaline และ 

adrenaline ในพลาสมา ไมมีความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดัง

แสดงในตารางท่ี  7  

 

สวนผลการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดนํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม ตอระบบ

ประสาทในหนูปกติ  พบวาระดับ dopamine ในพลาสมา มีความแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะท่ีระดับ noradrenaline และ adrenaline ในพลาสมา ไมมีความ

แตกตางจากกลุมควบคุม ดังแสดงในตารางท่ี 8 

 

ตารางที่ 7 ผลของสารสกัดหญาดอกขาวตอระดับ dopamine, noradrenaline และ adrenaline 

ในเลือดหนูขาวที่ไดรับสารนิโคติน (Ni) n=6 
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ระดับ dopamine, noradrenaline และ adrenaline (นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือ ng/ml ) แสดงเปนคา mean ± S.E. 

*เปรียบกับกลุมควบคมุ (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  8      ผลของสารสกัดหญาดอกขาวตอระดับ dopamine, noradrenaline และ 

adrenaline ในเลือดหนูปกติ 

 

กลุม Dopamine(ng/ml) Noradrenaline(ng/ml) Adrenaline(ng/ml) 

Water + 0.9% นํ้าเกลือ 0.54 ± 0.09 3.79 ± 0.18 3.26 ± 0.14 

Water +Ni 0.6 มก./กก. 0.95 ± 0.38 3.58 ± 0.37 3.10 ± 0.31 

Bupropion 150 มก./กก.  

+Ni 0.6 มก./กก. 

0.61 ± 0.13 4.32 ± 0.54 3.73 ± 0.46 

สารสกัดใบหญาดอกขาว  10 

ก./กก. + Ni 0.6 มก./กก. 

0.53 ± 0.63 4.69 ± 0.51 4.03 ± 0.44 

สารสกัดดอกหญาดอกขาว 

10 ก./กก. + Ni 0.6 มก./กก.  

0.56 ± 0.07 3.77 ± 0.22 3.24 ± 0.19 

สารสกัดกานหญาดอกขาว 

10 ก./กก. + Ni 0.6 มก./กก. 

0.34 ± 0.05 3.51 ± 0.16 3.04 ± 0.13 

สารสกัดหญาดอกขาวผสม 

10 ก./กก. + Ni 0.6 มก./กก. 

0.50 ± 0.07 3.63 ± 0.24 3.13 ± 0.2 

กลุม Dopamine(ng/ml) Noradrenaline(ng/ml) Adrenaline(ng/ml) 

Water + 0.9% นํ้าเกลือ 0.37+0.08 7.28+1.03 3.88+0.38 



 

 

 

 

31    

 

 

ระดับ dopamine, noradrenaline และ adrenaline (นาโนกรัม/มิลลิลิตร หรือ ng/ml ) แสดงเปนคา mean ± S.E. 

*เปรียบกับกลุมควบคมุ (p<0.05) 

 
5.2   ผลการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรใน 

Locomotor   

ผลของสารสกัดหญาดอกขาวตอการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักร เพื่อแสดงวาสารสกัดหญา

ดอกขาวมีองคประกอบของสารนิโคตินท่ีมีผลตอการหลั่งสารสื่อประสาทโดปามีน และสามารถยืนยัน

ผลจากการทดลองในตารางท่ี 8  จากการทดลองวัดผลการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรท่ีไดรับสาร

นิโคตินใน Locomotor พบวา หลังฉีดนิโคตินหนูกลุมสารสกัดใบหญาดอกขาวและกลุมนํ้าเกลือมีการ

เคลื่อนไหวของหนูเพิ่มข้ึนภายใน 20 นาทีไดในระดับท่ีเทากัน จากน้ันจึงคอย ๆ ลดลง แสดงเปนผล

จากนิโคตินท่ีฉีด ซ่ึงมีผลไปในทิศทางเดียวกับ Bupropion โดยตางกันท่ีผลของ Bupropionมีผล

เพิ่มข้ึนมากกวา ดังแสดงในรูปท่ี 10  

สําหรับผลของสารสกัดหญาดอกขาวตอการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรปกติใน Locomotor  

พบวา หลังฉีดนํ้าเกลือสารสกัดหญาดอกขาวจากดอกมีผลเพิ่มการเคลื่อนไหวของหนูภายใน 40 นาที

จากน้ันจึงคอย ๆ ลดลง ซ่ึงมีผลไปในทิศทางเดียวกับ Bupropion โดยตางกันท่ีผลของ Bupropionมี

ผลเพิ่มข้ึนมากกวา ดังแสดงในรูปท่ี 11 

 

รูปที่   10  กราฟแสดงผลการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรที่ไดรับสารนิโคตินใน Locomotor  

 

Bupropion 150 มก./กก.  

+0.9% นํ้าเกลือ 
1.28+0.19* 6.60+0.43 3.58+0.25 

สารสกัดใบหญาดอกขาว  10 

ก./กก. + 0.9% นํ้าเกลือ 
0.65+0.1 7.43+1.0 3.81+0.11 

สารสกัดดอกหญาดอกขาว 

10 ก./กก. + 0.9% นํ้าเกลือ 
0.61+0.09 7.78+0.11 3.74+0.16 

สารสกัดกานหญาดอกขาว 

10 ก./กก. + 0.9% นํ้าเกลือ 
0.56+0.1 7.63+0.92 3.92+0.11 

สารสกัดหญาดอกขาวผสม 

10 ก./กก. + 0.9% นํ้าเกลือ 
0.73+0.07 7.21+0.21 3.73+0.54 
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รูปที่  11  กราฟแสดงผลการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรปกติใน Locomotor  

                 

              
 

 

 

 

 

สรุปและวิจารณผลการทดลอง 
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ผลจากการศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญาดอกขาว (นํ้าเคี่ยว) และผลตอระบบ

ประสาทสวนกลางในสัตวทดลอง สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. นํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวสวน ใบ ดอก กานและผสม ไมมีความเปนพิษเฉียบพลันท้ังจากการ

กินและซึมผานทางผิวหนัง (LD50 > 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว) ในหนูขาว 

รวมท้ังไมมีผลกอความระคายเคืองตอผิวหนังกระตาย ปกติคา LD50 ระดับมากกวา 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดเปนระดับความปลอดภัยท่ีเปนท่ียอมรับตาม OECD ใน

ลักษณะของผลิตภัณฑท่ีมีสารเคมีรวมและไมบงช้ีวาสารตัวใดเปนสารท่ีมีพิษ ดังน้ันการ

ทดสอบสารสกัดนํ้าเคี่ยวหญาดอกขาว ตามท่ีใชจริง โดยยังไมมีการแปรรูป 

2. นํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวสวน ใบ ดอก กานและผสม ขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นํ้าหนัก

ตัวไมมีผลกอกลายพันธุ (mutagenic) ในหนูขาวและไมเปนสารกอมะเร็ง (carcinogen) 

จากผลการทดสอบแบบ initial phase ในเซลล BHas 42 ของหนู BABL/c ไมพบการ

เพิ่มรอยละของ foci ในเซลล 

3. นํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวสวน ใบ ดอก กานและผสม มีแนวโนมเปนพิษตอเซลลกลามเน้ือหนู 

(L 929) ท่ีความเขมขนมากกวา IC50 1.05 ± 0.20, 0.4 ± 0.02, 0.93 ± 0.17 และ 0.95 

± 0.11 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ 

4. นํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวสวน ใบ ดอก และผสม ขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม นํ้าหนักตัว จากการ

คํานวณปริมาณสารสําคัญรวมมีคา 35, 15, 30 มิลลิกรัมตามลําดับ มีผลเพิ่มระดับสารสื่อ

ประสาทโดปามีน ในเลือดหนูขาวใกลเคียงกัน แตมีปริมาณสูงกวาในกลุมควบคุมและต่ํา

กวาในกลุมท่ีไดรับสารมาตรฐาน Bupropion แสดงวาสารสกัดจากท้ังสามสวนมีแนวโนม

ท่ีจะมีองคประกอบของสารนิโคตินประกอบอยูในปริมาณท่ีไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาองคประกอบของสารเคมีในนํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวของ คร. ดลว ี

ลีลารุงระยับ ท่ีพบวามีสารนิโคตินในนํ้าเคี่ยว และสารนิโคตินในปริมาณดังกลาวนาจะมี

แนวโนมสามารถออกฤทธิ์กระตุน “Brian rewarding pathway”  ผาน nicotinic receptor 

บริเวณปลายประสาทของ Ventral tegmental area และสงตอไปยังสมองสวน nucleus 

accumbens ในรูปสารสื่อประสาทโดปามีน นอกจากน้ียังมีแนวโนมท่ีจะออกฤทธิ์ยับย้ัง

การ reuptake ของโดปามีน ผลจากกราฟ (ตารางท่ี 7, 8)  สวนนิโคตินท่ีฉีดใหหนูจะไมมี

ผลตอการเพิ่มการเคลื่อนไหวมากข้ึนในหนูท่ีฉีดดวยนํ้าเกลือ สวนสารสกัดจากสวนดอก 

มีผลตอการเพิ่มการเคลื่อนไหวของหนูถีบจักรเพิ่มข้ึนเทียบจากจุดท่ีฉีดและมีฤทธิ์อยูได

นาน 40 นาที ในทิศทางเดียวกับสารมาตรฐาน Bupropion โดยวิเคราะหผลจากกราฟ 

(รูปท่ี 10, 11) แตมีการออกฤทธิ์นอยกวาอาจเปนผลจากการมีปริมาณสารนิโคตินต่ําและ

อาจเปนผลจากองคประกอบอื่น ๆ ในสารสกัดหญาดอกขาว (Sidhpura et. al., 2007)   
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ขอเสนอแนะ 
 

 

 1. ขอมูลการศึกษาความปลอดภัยของสารสกัดหญาดอกขาว (นํ้าเคี่ยว) จากสวนของ ใบ 

ดอก กานและสวนผสมของท้ังสามสวนในคร้ังน้ี เปนการศึกษาควบคูไปกับการศึกษาองคประกอบ

ของสารสําคัญในนํ้าเคี่ยวหญาดอกขาวของอีกโครงการ ประกอบกับไดรับตัวอยางเปนนํ้าเคี่ยวท่ีอิง

การใชจริง และไดรับในปริมาณไมมากนักสําหรับการศึกษาในหลายเร่ืองของความปลอดภัย จึงใชนํ้า

เคียวขนาด 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เน่ืองจากเปนการอางอิงขนาดต่ําสุดของ OECD ในการทดสอบ

ตัวอยางผลิตภัณฑท่ีจัดวามีความปลอดภัยและมีปริมาณไมมากพอหากตองใหหนูกินในขนาด 15

กรัม/กิโลกรัม ประกอบกับการทดลอบเปนการประเมินผลตามการนํานํ้าเคี่ยวมาใชจริง โดยไม

คํานึงถึงสารสําคัญท่ีมีอยูในนํ้าเคี่ยว ดังน้ันการศึกษาในขนาดดังกลาวจัดเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับ

การนํานํ้าเคี่ยวมาเปนวัตถุดิบท่ีจะถูกนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑตอไป เม่ือใดท่ีมีการพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑใหม จะตองมีการทดสอบความปลอดภัยตามชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑอีกคร้ัง 

 2. ผลจากการศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดหญาดอกขาวตอระบบประสาทในสัตวทดลอง

คร้ังน้ีเปนการศึกษาเบ้ืองตนเพื่อดูผลแนวโนมหรือยืนยันวามีสารนิโคตินเปนองคประกอบในนํ้าเคี่ยว

หญาดอกขาวสวนตาง ๆ สวนปริมาณสารนิโคตินมีปริมาณท่ีจะสามารถออกฤทธิ์ไดดีหรือไม ควรจะมี

การศึกษาเพิ่มเติมถึงกลไกการออกฤทธิ์เพื่อการอดบุหร่ีวาเกิดจากสารนิโคตินในปริมาณเทาใดและมี

สารอื่นออกฤทธิ์รวมดวยหรือไมอยางไรตอไป 
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ภาคผนวก 

 

1.  การคํานวณความเขมขนของตัวอยางแตละชนิดในการทดสอบ Cytotoxic 

จากผลการศึกษาเมื่อนําสารสกัดไปทํา Lyophilize สามารถนํามาคํานวณคาความเขมขนไดดังน้ี 

1. 1  สารสกัดสวนใบปริมาตร 150 ml ไดนํ้าหนักแหง 2.08 g 

  ดังน้ันสารสกัดสวนใบมีความเขมขนเทากับ 13.87 mg/ml 

1. 2  สารสกัดสวนดอกปริมาตร 150 ml ไดนํ้าหนักแหง 1.02 g 

  ดังน้ันสารสกัดสวนดอกมีความเขมขนเทากับ 6.80 mg/ml 

1. 3  สารสกัดสวนกาน(ตน)ปริมาตร 150 ml ไดนํ้าหนักแหง 0.90 g 

  ดังน้ันสารสกัดสวนกาน(ตน)มีความเขมขนเทากับ 6.00 mg/ml 

1. 4  สารสกัดแบบผสมทุกสวนปริมาตร 150 ml ไดนํ้าหนักแหง 1.82 g 

  ดังน้ันสารสกัดแบบผสมทุกสวนมีความเขมขนเทากับ 12.13 mg/ml 

2.  การคํานวณความเขมขนของตัวอยางตอการตายของเซลลกึ่งหน่ึง (IC50)  

 

กราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลลเมื่อสัมผัสสารทดสอบสวนใบที่ความเขมขนตาง ๆ  

 
IC50 = 7.59 ± 1.44%v/v 
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กราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลลเมื่อสัมผัสสารทดสอบสวนดอกที่ความเขมขนตาง ๆ  

y = -11.014x + 113.8
R2 = 0.9988
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IC50 = 5.88 ± 0.25%v/v  

 

 

กราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลลเมื่อสัมผัสสารทดสอบสวนกาน(ตน)ที่ความเขมขนตาง ๆ  

 
IC50 = 15.50 ± 2.91%v/v 

 

 

 



 

 

 

 

39    

 

 

 

 

 

กราฟแสดงอัตราการรอดชีวิตของเซลลเมื่อสัมผัสสารทดสอบแบบผสมทุกสวนที่ความเขมขนตาง ๆ  

 
IC50 = 7.83 ± 0.93%v/v  
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