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ORIGINAL ARTICLE

การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด

(Thunbergia laurifolia Linn.) ในหนขูาว

วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์ วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์ ไชยยง รุจจนเวท อำไพ ป้ันทอง อุษณีย์ วินิจเขต-

คำนวณ นิรัชร์ เลิศประเสรฐิสุข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

รางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) เป็นพืชสมุนไพรไทยที่ถูกนำมาใช้แก้พิษสารพิษหลายชนิดใน
รูปชาชาชงดื่มและแคปซูล แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาความเป็นพิษของสมุนไพรรางจืดมาก่อน การวิจัย

คร้ังน้ีจึงไดศึ้กษาความเปน็พิษของรางจดืเม่ือบริโภคขนาดสงู และขนาดเทยีบเทา่กบัการดืม่ชาในคนทกุวันต่อ

เน่ืองกัน โดยใช้หนูขาวสายพันธ์ุ Spraque-Dawley เป็นสัตว์ทดลองพร้อมกับศึกษาฤทธ์ิก่อการกลายพันธ์ุของรางจืด
โดยใช้แบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100 ผลการทดลองพบว่าน้ำสกัด

ใบรางจืดขนาดสูง 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยทั่วไปของหนูขาวและไม่

พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน  เม่ือทดสอบให้น้ำสกัดใบรางจืดขนาด 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 28 วัน พบว่าไม่มีหนูขาวตัวใดเสียชีวิตในระหว่างการทดสอบ และไม่พบความผิด

ปกติของอวัยวะภายในท้ังหมด ยกเว้นน้ำหนักของตับ ไต และผลทางโลหิตวิทยาบางคา่ของกลุ่มหนูขาวเพศผู้

แตกต่างอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติจากกลุ่มควบคุม  ในกลุ่มหนูขาวท่ีได้รับน้ำสกัดใบรางจืดเป็นเวลา 28 วันและ

หยุดให้เพ่ือสังเกตอาการต่อไปอีกเป็นเวลา 14 วัน  พบว่าน้ำหนักตับและไตของหนูขาวเพศเมียต่ำกว่ากลุ่มควบ

คุม นอกจากน้ีพบว่าระดับ malondialdehyde ซ่ึงเป็นผลผลิตของการเกิด lipid peroxidation ในซีร่ัมของหน ูขาว

เพศผู้ลดลงอย่างชัดเจน และรางจืดความเข้มข้นระหว่าง 2.5-20.0 มิลลิลิตร ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์

คำสำคัญ : รางจดื การทดสอบความเปน็พิษ การกลายพนัธ์ุ

ABSTRACT

Rang Chuet (Thunbergia laurifolia Linn.) is a Thai herbal medicinal plant used as an antidote
for many toxic substances in the forms of powder preparation and capsule. However, the toxicity of
Rang Chuet has not been reported. The objective of this study was to determine the toxicity of Rang
Chuet in rats at a high dose and at the dose equivalent to the quantity of daily drinking tea in human.
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Acute and 28 days repeated oral dose toxicity studies were performed using Sprague-Dawley rates of
both sexes. Bacteria Salmonella typhimurium strains TA98 and TA100 were used in the study of
mutagenicity. The results revealed that the aqueous extract of Rang Chuet leaves at a single oral dose
of 10 grams per kilogram bodyweight did not alter the general behavior and the feature of the visceral
organs of rats. In addition, the extract at an oral dose of 500 milligrams per kilogram bodyweight given
28 days continually did not produce mortal effect or changes in gross morphology of the internal organs
of the rats. No histological changes of visceral organs in every group of rats were found, except the
mean weight of the livers and kidneys and some values of hematology of the male tested group were
statistically significant different from those of the control. In a separated group where the rats were
treated with the extract for 28 days and kept for a further 14 days without treatment, the liver’s and
kidney’s weight in the treated female group were lower than those of the control group. Furthermore,
malondialdehyde, a by-product of lipid peroxidation, decreased significantly in the treated male group.
The aqueous extract of Rang Chuet leaves at the concentrations between 2.5-20.0 milligramsper
milliliter did not cause bacterial genome mutation.

Key words: Rang Chuet, toxicity test, mutagenicity

บทนำ

รางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.)
เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่รู ้จักกันดีและใช้แพร่

หลายในวงการแพทย์แผนโบราณ จากตำรายาสมุนไพร

(ชะลอ, 2519, เสงีย่ม, 2508, วุฒิ 2540) กลา่ววา่

รางจืดมีรสเย็นใช้ปรุงเป็นยาเขียวถอนพิษไข้ แก้เบ่ือ

เมา แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ประจำเดือนไม่ปกติ ปวด

หู อักเสบ ปวดบวม และใชรั้กษาผูป่้วยทีถู่กยาพษิ

ต่าง ๆ  อาทิเช่น พิษจากสุรา เห็ดเมา พิษเน่ืองจากอา

การแพ้ หรือรับประทานสัตว์ที่มีพิษ เช่น ปลาปัก

เป้าทะเลบางชนิด แมงดาทะเลชนิดที่มีพิษ รวมทั้ง

ใช้รักษาผู้ท่ีได้รับสารเคมีท่ีมีพิษร้ายแรง เช่น สารหนู

สตริก๊นิน และสารกำจดัแมลงชนดิต่าง ๆ

รางจดืเปน็พืชในวงศ ์ ACANTHACEAE
เป็นพรรณไม้เถาชนิดหนึ่งมักพบอยู่ตามชายป่าดิบ

ชอบอาศัยพันเกาะเกี ่ยวกับต้นไม้ใหญ่ มีเถาที ่

แข็งแรงมาก ลักษณะของเถากลมเปน็ข้อปล้อง มีสี

เขียว    ใบเป็นไม้ใบเด่ียวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ  และ

ขนาดของใบจะไล่กันข้ึนไปต้ังแต่ขนาดใหญ่ตรงโคนก้าน

ไปหาขนาดเล็กตรงปลายก้านใบ ใบสีเขียว ผิวเกล้ียง

ลักษณะเป็นรูปหัวใจ ตรงโคนเว้าปลายใบเป็นติ่ง

แหลม  กวา้งประมาณ 4-5 เซนติเมตร ยาว 8-10

เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่ออยู่ตามง่ามใบ ช่อ ๆ  หน่ึง

จะมีดอกอยู ่3-4 ดอก ห้อยระย้าลงมา ลักษณะของ

ดอกเป็นกรวยตื้น ๆ หลอดกรวยยาวประมาณ 1

เซนติเมตร (วิทย,์ 2539, พนิดา, 2542)

                มีรายงานการศกึษาคุณสมบัติทางเคมีและ

เภสัชวิทยาของรางจืดดังนี้ สารเคมีที่พบในรางจืด

ส่วนใหญ่เป็นสารใน กลุ่ม  flavonoids (Purina,1978)
ได้แก่ apigenin, cosmosin และ delphinidin-3,5-di-O -
β-D-glucoside วีรยุทธ (2522) วิเคราะห์ส่วน

ประกอบของนำ้สกดัใบรางจดืพบวา่ม ีamino acids
4 ชนิดคือ methionine, glycine, serine และ
unidentified amino acid แต่ถ้าสกัดด้วย petroleum
ether พบ steroids 8 ชนิด และ carotenoid หน่ึงชนิด
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ศิริวรรณ (2522) พบว่าสารสกัดใบรางจืด

สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

Aerobacter aerogens ได้ ในขณะที ่Kongyingyos
และคณะ (1990) ใช้น้ำสกัดใบรางจืดยับยั้งการ

เจริญของไวรัส hepes simplex type 1 และ Chana-
wirat (2000) ใช้สารสกดัจากใบรางจดืลดพษิตอ่ตับ

ของอัลกอฮอล์ในหนูถีบจักรได้  ส่วนสุพรและคณะ

(2541) ได้พัฒนาสารสกัดใบรางจืดเป็นยาทาภาย-

นอกสำหรบัต้านการอกัเสบ  เพราะสามารถต้านการ

อักเสบในหนูทดลองได้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ

นอกจากนี้มีการทดสอบยืนยันว่าน้ำสกัด

ใบรางจืดสามารถลดอตัราการตายของหนขูาวเน่ือง

จากพิษของสารกำจัดแมลงได้ (พาณี และ ชัชวดี,

2523, วีระวรรณ, 2523)   และยังสามารถลดอุณหภูมิ

ร่างกายหนขูาวได้ด้วย (บุษบง, 2521)

            ปัจจุบันมีการนำพืชสมุนไพรมาใช้เพื่อรักษา

โรคและเสริมสุขภาพแทนยาสังเคราะห์สารเคมี

กันมากขึ้น  เพราะต้องการลดความเปน็พิษของสาร

เคมีท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ แต่พืช

สมุนไพรหลายชนิดที่นำมาใช้ยังไม่มีข้อมูลด้าน

ความเป็นพิษ เช่นเดียวกับสมุนไพรรางจืดซึ่งถึง

แม้ว่าจะมีรายงานการวิจัยในแง่ต่าง ๆ มากพอสม

ควรดังที่กล่าวข้างต้น แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเปน็พิษของรางจดื  ได้มีบริษัทและหนว่ยงาน

หลายแห่งทำการผลิตและจำหน่ายรางจืดในรูป

แบบแคปซูลและชาผงออกวางจำหน่ายในท้องตลาด

ท่ัวไป ทำให้ผู้บริโภคมีความเสีย่งต่อการใช้สมุนไพร

รางจืด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเปน็พิษต่อร่างกายได้

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยท่ัวไปของหนู

ขาวเมื ่อได้รับน้ำสกัดใบรางจืดในขนาดสูง และ

ศึกษาความป็นพิษเมื่อให้น้ำสกัดใบรางจืดในขนาด

ต่ำแก่หนูขาวต่อเนื ่องกันเป็นระยะเวลา 28 วัน

พร้อมกับศึกษาความผดิปกติต่าง ๆ  ของอวัยวะภาย

ใน  และระดับสารเคมีตลอดจนส่วนประกอบต่างๆ

ในเลือด รวมทั้งศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ว่า

มีการกระตุน้ให้เกิดการสรา้งอนุมูลอิสระหรือไม่ โดย

การวดัระดบั malondialdehyde ในซีร่ัมของหนูขาว
หลังจากไดรั้บน้ำสกดัใบรางจดื และศึกษาความเปน็

พิษต่อยีนของน้ำสกัดใบรางจืดว่าสามารถก่อให้เกิด

การกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอในแบคทีเรียได้หรือไม่

วัสดุและวิธีการทดลอง

สัตว์ทดลอง

ใช้หนูขาวสายพนัธ์ุ Sprague-Dawley ทั้ง

เพศผูแ้ละเพศเมยี น้ำหนักประมาณ 150-200 กรัม

จากสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ ศาลายา มหาวิทยา--

ลัยมหิดล นำหนูขาวมาเลี้ยงไว้ในห้องเลี้ยงสัตว์

ทดลอง ที่หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นเวลา 7 วัน เพ่ือให้ปรับ

ตัวคุ ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมก่อนการทดลอง

ควบคมุอุณหภูมิตลอดเวลาที ่22 + 3 oC เปิดและปดิ

ไฟทุก 12 ชั่วโมง เปลี ่ยนถาดรองปัสสาวะและ

อุจจาระหนูวันเว้นวัน ให้อาหารเม็ดมาตรฐาน และ

น้ำตามต้องการ

การเตรียมสารสกัดใบรางจืด

เก็บใบรางจืดจากบริเวณทางเข้าอุทยาน

แห่งชาตอิอบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

โดยเลือกเฉพาะใบที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป นำมา

ล้างสิ่งสกปรกออกและเช็ดให้แห้ง ตากใบรางจืดใน

ที่ร่มจนใบแห้ง และนำมาป่นให้ละเอียดเก็บไว้ใน

ขวดสีชาท่ีอุณหภูมิห้อง นำผงใบรางจืดแห้งท่ีได้สกัด

ด้วยน้ำร้อนท่ีต้มจนเดอืดในอตัราสว่น 1:10 (W/V)

ต้ังท้ิงไว้ประมาณ 1 ช่ัวโมง แล้วกรองเอาเฉพาะสว่น

น้ำด้วยผ้ากอซ 3 ช้ัน และกรองอกีครัง้ดว้ยกระดาษ

กรอง Whatman No.4 นำส่วนที่กรองได้ไปทำให้

แห้งด้วย เครื่อง lyophilizer เก็บใส่ขวดสีชา ใน
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dessicator ท่ีอุณหภูมิ 4oC ก่อนนำไปใช้

การศึกษาความเป็นพิษ (Toxicity studies)

ทดสอบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยท่ัวไปของ

หนูขาว

            ทำการทดสอบนำร่องโดยให้สารสกัดใบ

รางจืดแก่หนูขาวขนาด 2 และ 5 กรัม/กิโลกรัม

ใช้หนูขาว 2 ตัว (เพศผู ้1 เพศเมยี 1) ต่อหน่ึงขนาด

และกลุ่มควบคมุ 2 ตัว (เพศผู ้1 เพศเมยี 1) ให้น้ำ

ในปริมาตรที่เท่ากัน สังเกตอาการหลังจากให้สาร

สกดัใบรางจดืในเวลา 5, 15, 30 นาท ีและ 1, 2 และ

24 ช่ัวโมง หลังจากนัน้สงัเกตอาการทกุวนัเป็นเวลา

7 วัน พบว่าหนูขาวไม่มีพฤติกรรมี่ผิดปกติไปจาก

กลุ่มควบคุม  และไม่พบการเสียชีวิตของสัตว์ทดลอง

ตัวใดเลย ดังนั้นในการทดสอบความเป็นพิษศึกษา

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยทั่วไปจึงให้สารสกัด

ใบรางจดืแกห่นูขาวในขนาดสงู 10 กรมั/กโิลกรมั

ป้อนสารสกัดใบรางจืดขนาดสูงคร้ังเดียวคือ

10 กรัม/กิโลกรัม  แก่หนูขาวจำนวน 10 ตัว (เพศผู้ 5

เพศเมยี 5)  เป็นกลุม่ทดสอบและมหีนูขาวกลุม่ควบ

คุมจำนวนเทา่กนัทีใ่ห้น้ำอย่างเดยีว สงัเกตอาการที่

เปลี่ยนแปลงของหนูขาวในช่วงเวลาดังนี้ 5,15,30

นาท ีและ 1, 2 และ 24 ช่ัวโมง เฝ้าดพูฤติกรรมทีผิ่ด

ปกติ รวมทั้งนับจำนวนสัตว์ทดลองที่รอด สังเกต

อาการ และช่ังน้ำหนักทกุวันเป็นเวลา 7 วัน หนูขาว

ที่ยังมีชีวิตอยู่ครบ 7 วัน ถูกนำมาทำให้สลบด้วย

pentobarbital ทางช่องท้อง และผ่าซาก  สังเกตความ

ผิดปกติด้วยตาเปล่าของอวัยวะภายในท้ังหมด  สังเกต

อาการที ่เปลี ่ยนแปลงตามรายการใน standard

working sheet ซึ่งดัดแปลงมาจาก standardized

work sheet สำหรบัการทำ Hippocratic screening

test ของ Malone และ Robichaud (1962)

ทดสอบความเป็นพิษเมื่อให้น้ำสกัดใบรางจืด

ต่อเนื่องกันในหนูขาว (Short term repeated

exposure toxicity test)

                คำนวณขนาดสารสกัดใบรางจืดที่จะให้กับ

หนูขาวเทียบเท่ากับขนาดที่ผู้บริโภคดื่มชารางจืด

จริง ๆ  ใน 1 วัน  โดยประมาณวา่ผงใบรางจืด ในหน่ึง

ซองมี 1 กรัม หากด่ืมชาวันละ 3 ถ้วย คิดเป็นน้ำหนัก

3 กรัม โดยประมาณ ต่อน้ำหนักเฉลีย่ 60 กิโลกรมั

หรือ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน  ผงสกัดใบรางจืด

แห้งได้ yield ประมาณรอ้ยละ 10 ของ น้ำหนักใบ

รางจดืเริม่ต้น ดังน้ันใบรางจดื 50 มิลลิกรมั เม่ือนำ

มาสกดัแลว้ได ้yield เท่ากบั 5 มิลลิกรัม ใช้ค่าความ

ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น (uncertainty factor) ใน

การกำหนดคา่ความปลอดภยั (safety factor) จาก

ความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์  (interspecies

difference) คือ 10 และความแตกต่างระหว่าง

species เดียวกัน (interindividual difference)

อีก 10 มาคำนวณขนาดของสารสกัดใบรางจืดที่

ให้กับหนูขาวซึง่ได ้500 มิลลิกรมั/กิโลกรมั

แบ่งหนูขาวออกเปน็ 3 กลุ่ม ๆ ละ 24 ตัว

เป็นเพศผู ้12 ตัว เพศเมยี 12 ตัว รวม 72 ตัว กลุ่มท่ี

1 เป็นกลุ่มควบคมุ ป้อนเฉพาะนำ้เป็นเวลา 28 วัน

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทดสอบ ป้อนสารสกัดใบรางจืด

ขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา 28 วัน กลุ่มท่ี

3 เป็นกลุ่มศึกษาผลย้อนกลับหลังหยุดให้น้ำสกัด

รางจืด หรือเรียกว่า กลุ่ม satellite โดยป้อน สารสกัด

ใบรางจดื ขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เป็นเวลา

28 วัน  แล้วหยุดให้ สังเกตอาการต่ออีก 14 วัน

ช่ังน้ำหนักหนูทุกวันพร้อมกับสังเกตอาการ

อาการทีสั่งเกตคอื ลักษณะผวิหนัง ขน ตา

เย่ือเมือก  การหายใจ  การไหลเวียนโลหิตบริเวณใบ

หูและเท้า  ระบบประสาทอัตโนมัติและระบบประสาท
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ส่วนกลาง  ได้แก่อาการ ซึม ต่ืนตัว ชัก และมีสาร
คดัหลัง่เพ่ิมข้ึน รวมทัง้พฤติกรรมทีผิ่ดปกต ิหนูขาว
ที่เสียชีวิตในระหว่างการทดสอบนำมาผ่าซากเพื่อ
ศึกษาพยาธิสภาพ ส่วนหนูขาวที่ยังมีชีวิตรอดจน
ครบกำหนด นำมาทำให้สลบด้วย pentobarbital
เก็บเลือดและผา่ซากเพือ่ศึกษาดงัน้ี
– สังเกตลักษณะ gross pathology ชั่งน้ำหนัก

อวัยวะภายในตา่ง ๆ ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ ปอด
ม้าม ต่อมหมวกไต และอวัยวะสืบพันธ์ุ ( เพศเมีย

      ใช้ ovary เพศผู้ใช้ testis)
–     ตรวจความผิดปกติของเน้ือเย่ือ (histology) โดย
        แช่อวัยวะภายในในสารละลาย 10% neutral-
      buffered formalin เพื่อ fixed เน้ือเย่ือก่อนนำ
      ไปตัดช้ินเน้ือตรวจทางกลอ้งจุลทรรศน์
–     ตรวจทางเคมีคลินิกด้วยการวัดปริมาณ  glucose,
     electrolytes, BUN, creatinine, AST, ALT,
      alkaline phosphatase, total protein และ albumin
–     ตรวจทางโลหติวิทยาดว้ยการวดัปริมาณ  white
     blood cells, differential leukocyte counts,
     hematocrit และ hemoglobin

การศึกษาความเปน็พิษต่อเซลล์

ทดสอบความเปน็พิษต่อเซลล์โดยวดัระดับ
ของ malondialdehyde (MDA) โดยประยกุตใ์ช้วิธี
ของ Santos และคณะ (1980) อาศัยหลักการท่ี MDA
ทำปฏิกิริยากบั thiobarbituric acid (TBA) ในซีร่ัม
ในสภาวะทีเ่ป็นกรดเกดิเป็น MDA-TBA complex
มีสีชมพูอมส้ม มีคุณสมบัติดูดกลืนแสงได้ที่ความ

ยาวคลืน่ 532 นาโนเมตร

การทดสอบการกลายพันธุ์ หรือ การทดสอบ

เอมส์

ใช้สารสกัดรางจืดความเข้มข้น 125, 250
และ 500 ไมโครกรมั/plate ทำ triplicate ทดสอบ
กับการทดลองที่เติมและไม่เติม S9 mix ซึ่งเป็น
เอนไซม์ท่ีแยกจากตับหนู โดยมี 2 - (2-furyl-3-(5-nitro-
2-fury l) acrylamide (AF-2) 0.025  ไมโครกรัม/plate
เป็น  positive control  ในหลอดทดลองทีไ่ม่เติม S9
mix และใช้ 2-aminoanthracene (2-AA) ความ เข้มข้น

0.5 ไมโครกรัม/plate เป็น positive control
ในการทดลองที่เติม S9 mix ใช้น้ำแทนสารสกัด
ใบรางจืดเป็น negative control เพ่ือดู spontaneous
reversion ของแบคทีเร ีย S. typhimurium สอง
สายพนัธ์ุคือ TA98 และ TA100

เติม 0.2 M sodium phosphate buffer
หลอดละ 0.5 มิลลิลิตร และ 0.1 มิลลิลิตร ของเชื้อ
แบคทเีรีย  TA98  หรือ TA100  ตามดว้ย  Top agar
(45 oC) 2 มิลลิลิตร เขย่าหลอดทดลองประมาณ  4-5
วินาท ีเทสารละลายทัง้หมดลงใน minimal glucose
agar plate ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที
หลอดทดลองชดุที ่2  เติมสารละลายผสม S9 mix
หลอดละ 0.5 มิลลิลิตร แทน phosphate buffer นำ
plates ทั ้งหมด ไปวางแบบพลิกคว่ำกลับด้าน
(inverted) ในตู้อบอุณหภูมิ 37  oC เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง
นับจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียด้วย stereomicro-
scope

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ใช้ซอฟท์แวร์สถิติโปรแกรม SPSS 9.0
คำ นวณผลแสดงเปน็ค่า mean + standard deviation
( X + S.D.)  สตัว์ทดลองทีเ่สยีชีวิตในระหวา่งการ
ทดสอบไม่นำมารวมในการหาค่าเฉล่ีย  สำหรับการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดลองระหวา่ง
กลุม่ทดสอบกบักลุม่ควบคมุใช้ one way ANOVA
ที ่ระดับนัยสำคัญ  p < 0.05  ส่วนลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา และสัตว์ทดลองที่
เสียชีวิตในระหว่างการทดสอบวิเคราะห์โดยวิธี

พรรณนาความผดิปกตเิปรียบเทยีบกบักลุม่ควบคมุ

ผลการวจัิย

การทดสอบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยท่ัวไป

ผลการทดลองพบว่าไม่มีหนูขาวตัวใดมี
พฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากกลุ่มควบคุมในระยะ
เวลา 7 วัน เม่ือป้อนสารสกัดใบรางจืดขนาด 10 กรัม/
กิโลกรัม ลักษณะการกินอาหารเม็ดมาตรฐานและ

น้ำ  และการขบัถ่ายของหนขูาวไมแ่ตกตา่งกนัอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) แม้จะมีแนวโน้ม
ว่าหนูกลุ่มได้รับสารสกัดใบรางจืดมีน้ำหนักต่ำกว่า
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Male rats

-  control 5 168 + 14 203 + 25 17

-  tested 5 165 + 18 180 + 25   8

Female rats

-  control 5 138 +   9 203 + 12 12

-  tested 5 145 + 19 180 + 20   9

               Table 2.  Visceral organ weight of male rats after treated with Rang Chuet leave extract 500 mg/ kg/day for

               28 days

Lung

Heart

Liver

Spleen

Adrenal gland                   left

                                             right

Kidney                                left

                                             right

Prostate gland                   left

                                             right

Number of rats

0.378 + 0.09

0.352 + 0.03

3.454 + 0.17

0.230 + 0.02

0.008 + 0.00

0.007 + 0.00

0.417 + 0.05

0.411 + 0.04

0.522 + 0.03

0.528 + 0.02

         12

หนูกลุ่มควบคมุ (ตาราง 1)  น้ำหนักตวัท่ีเพ่ิมข้ึนใน
7 วันของหนูขาวเพิ่มขึ้นปกติและไม่มีหนูขาวตัวใด
เสยีชีวิตในระหวา่งการทดสอบ เม่ือผ่าซากดอูวัยวะ
ภายในของหนูขาวด้วยตาเปล่าไม่พบความผิดปกติท้ัง
ลักษณะ สี และขนาดของอวยัวะภายใน

การทดสอบความเป็นพิษเม่ือให้น้ำสกัดใบรางจืด
ต่อเนื่องกัน

ลักษณะภายนอกและพฤติกรรมต่าง ๆ
ของหนูขาวเมื่อได้รับน้ำสกัดใบรางจืดขนาด 500
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุกวัน ๆ  ละ 1 คร้ัง เป็นเวลา 28 วัน
ไม่แตกตา่งไปจาก กลุ่มควบคมุ และไม่มีหนูขาวตวั

Table 1.  Body weight of rats after treated with Rang Chuet leave extract 10 g/kg

ใดเสียชีวิตในระหว่างการทดสอบทั้งในกลุ่มควบคุม
กลุ่มให้น้ำสกัดใบรางจืด และกลุ่มศึกษาผลยอ้นกลับ
น้ำหนักตัวของหนูขาวกลุ่มที่ให้สารสกัดไม่แตกต่าง
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิ (P>0.05)
และไม่พบความผดิปกตทิางพยาธสิภาพของอวยัวะ
ภายในของหนูขาวท้ัง 2 เพศ เม่ือสังเกตด้วยตาเปล่า
แต่เมื่อนำอวัยวะภายในมาชั่งน้ำหนักพบว่าเฉพาะ

น้ำหนักตับและไตของหนูขาวเพศผู้ที่ได้รับน้ำสกัด

ใบรางจืดมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถติิ (P<0.05) แสดงผลในตาราง 2

    Group                                  n         Day 0                                          Day 7                               %Increase

          Body weight (g)

0.388 + 0.08

0.357 + 0.02

3.743 + 0.35*

0.238 + 0.02

0.008 + 0.00

0.007 + 0.00

0.464 + 0.03*

0.465 + 0.04**

0.525 + 0.04

0.525 + 0.04

         12

significantly difference from the control group * (p < 0.05) , ** (p < 0.01)

Organ weight (g/100 g, mean + S.D.)

Visceral organ Control group Tested group
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Table 3.  Hematological values of male rats after treated with Rang Chuet leave extract
 500 mg/kg/day for 28 days

    Group (mean + S.D.)

CBC                                                           Control                                         Tested                                  Satellite

Hb (g/dl) 15.0  +  0.9 15.8  +  0.9 15.7  +  1.1

Hct (%) 44  +  3 47  +  2* 46  +  4

WBC (per cu.mm.)                                 2758 +  1079  850  +  1668** 5682  +  1956***

PMNs (%) 12  +  6 15  +  7 9  +  5

Band (%) 0  +  0 1  +  1 0  +  0

Lymphocyte (%) 87  +  6 81  +  8* 88  +  5

Monocyte (%) 0  +  0 1  +  1 1  +  1

Eosinophil (%) 0  +  0 2  +  1* 2  +  1**

MCV (fl.) 57  +  1 57  +  1 55  +  1***

MCH (pg.) 20  +  1 19  +  1 19  +  0*

MCHC (%) 34  +  1 34  +  1 34  +  1

Platelet count (x103) (per cu.mm.)         858  + 118                                    762   +  158                             740    +  156

Number of rats                                           12                                                12                                11

significantly difference from the control group * p<0.05,  ** p<0.01,  *** p<0.001

MCV =    mean corpuscular volume

MCH =    mean corpuscular hemoglobin

Satellite group =    rat received Rang Chuet leave extract 500 mg/kg/day for 28 days and stop dosing, then  observed

      any reversal signs and symptoms for further 14 days

ผลทางโลหิตวิทยา

ตาราง 3 แสดงผลเฉพาะหนูขาวเพศผู้ที่มี

คา่  hematocrit (Hct), white blood cell counts
(WBC) และเม็ดเลือดขาวชนดิ eosinophil สูงกว่า
กลุ่มควบคมุ ส่วนเม็ดเลือดขาวชนดิ lymphocyte มี
ค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมเช่นเดียวกับ mean corpus-
cular  volume (MCV), mean corpuscular hemo-
globin (MCH) ในกลุม่ศึกษาผลยอ้นกลบั ท่ีมีค่าตำ่

กว่ากลุ่มควบคุม แต่มีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงกว่า

กลุ่มควบคุม ส่วนเพศเมียมีเฉพาะเม็ดเลือดขาว

lymphocyte ของกลุ่มศึกษาผลย้อนกลับเท่าน้ันท่ีต่ำ
กว่ากลุ่มควบคุม (ไม่ได้แสดงข้อมูล) นอกนั้นไม่

แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ

ผลทางเคมคีลินิก

ตาราง 4 แสดงค่า glucose และ CO
2

ของหนูขาวเพศผู้กลุ่มได้รับน้ำสกัดรางจืดที่ต่ำกว่า
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24.08

0.48

5.08

1.38

3.71

0.32

0.08

108.08

44.67

168.58

122.92

144.25

4.32

111.08

20.33

 +   2.75

 +   0.05

 +   0.37

 +   0.12

 +   0.27

 +   0.11

 +   0.05

 +   23.03

 +   7.17

 +   42.03

 +   26.44

 +   6.34

 +   0.43

 +   5.57

 +   3.68

20.58

0.47

5.20

1.43

3.77

0.23

0.03

97.33

40.75

164.75

143.83

147.25

4.23

113.67

20.58

20.58

0.43

5.18

1.43

3.75

0.27

0.06

118.42

41.83

165.25

121.17

145.17

4.50

112.83

18.25

+   2.43

+   0.07

+   0.25

+   0.06

+   0.22

+   0.27

+   0.09

+    29.80

+    8.27

+    50.83

+    25.88*

+   4.04

+   0.42

+   3.79

+   2.14*

+   2.19**

+   0.06

+   0.33

+   0.09

+   0.28

+   0.15

+   0.06*

+   23.99

+   6.85

+   25.20

+   13.64*

+   1.71

+   0.31

+   2.19

+   1.83

กลุ่มควบคุม แต่กลุ่มศึกษาผลย้อนกลับมีค่า blood
urea nitrogen (BUN) และ direct bilirubin สูงกว่า

กลุ่มควบคุม ผลทางเคมีคลินิกในกลุ่มหนูขาวเพศเมีย

แสดงในตาราง 5 พบว่ากลุ่มให้น้ำสกัดใบรางจืดมีค่า

aspartate amino transferase (AST) สูงกว่า
กลุ่มควบคุมแต่ค่า chloride ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม

ในกลุ่มศึกษาผลย้อนกลับมีค่า BUN, creatinine,

Table 4.   Clinical blood chemistry value of male rats after treated with Rang Chuet leave
extract 500 mg./kg/day for 28 days

direct bilirubin,  AST, Na และ K สูงกว่ากลุ่มควบคุม

ผลทางพยาธิวิทยา

การสังเกตพยาธิสภาพด้วยตาเปล่าไม่พบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มให้น้ำ

สกดัใบรางจดื ทัง้สแีละลักษณะของเนือ้เย่ือ ผลทาง

พยาธิวิทยาของช้ินเน้ืออวัยวะภายในของหนูขาวพบ

ว่าปกติทุกกลุ่ม และไม่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลง

                                            Group (mean + S.D.)

Blood chemistry          Control             Tested               Satellite

BUN (mg/dl)

Creatinine (mg/dl)

Total protein (g/dl)

Albumin (g/dl)

Globulin (g/dl)

Total bilirubin (mg/dl)

Direct bilirubin (mg/dl)

AST (U/L)

ALT (U/L)

ALK (U/L)

Glucose (mg/dl)

Na (mmol/L)

K (mmol/L)

Cl (mmol/L)

CO2 
(mmol/L)

Number of rats                                                  12                                                12                                              12

significantly difference from the control group  *p<0.05,  ** p<0.01

BUN = blood urea nitrogen AST  = aspatate aminotransferase

ALT  = alanine aminotransferase ALK = alkaline phosphatase

Na     = sodium K       = potassium

Cl      = chloride CO2
   = carbondioxide
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+  3.64

+  0.07

+  1.48

+  0.26

+  1.04

+  0.10

+  0.04

+  10.15

+  7.64

+  25.40

+  13.34

+  0.97

+  0.32

+  4.76

+  3.67

28.17

0.58

4.93

1.41

3.52

0.38

0.12

102.08

40.25

106.50

129.08

143.75

3.83

117.00

16.67

+  2.71

+  0.05

+  0.47

+  0.14

+  0.36

+  0.21

+  0.07

+  22.39**

+  5.88

+  45.16

+  25.04

+  1.00

+  0.48

+  2.04*

+  2.56

+  4.51**

+  0.09**

+  0.83

+  0.25

+  0.60

+  0.26

+  0.06***

+  25.62**

+  10.46

+  22.30

+   25.04

+  1.91*

+  0.59*

+  5.34

+  2.27

21.67

0.45

4.83

1.46

3.37

0.31

0.06

96.17

38.25

135.67

129.08

141.42

3.68

111.83

19.00

สำคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการทำลายของเซลลเ์น้ือเย่ือ

ต่าง ๆ ทัง้ 2 เพศ ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี

     สมอง : การจดัเรยีงตัวของเซลลใ์นช้ัน cerebral
cortex ปกติ ไม่พบว่ามีการตายของเซลล์สมอง

หรือมีการเกิดเนื้อเยื่อพังผืดขึ้นภายในสมอง เซลล์

เยื่อบุช่องโพรงสมอง (ependyma) จัดเรียงตัวเป็น
ปกติ

      ต่อมพิทูอิทารี : ท้ัง anterior และ posterior lobe
รวมทั ้ง intermedia ไม่มีพยาธิสภาพ รวมทั ้ง

endocrine cell ซ่ึงเป็นส่วนประกอบในต่อมพิทูอิทารี

   หัวใจ : ผนังหัวใจชั้นในมีลักษณะบางแต่ไม่พบ

ก้อนเลือดเกาะติดกับผนังหัวใจ ชั ้นกล้ามเนื ้อ

myocardium ไม่มีการอักเสบหรือการตาย ผนัง

epicardium มีลักษณะเรียบ ไม่พบการตายของ
ช้ันไขมันท่ีอยู่ท่ีผนังหัวใจช้ันนอก
      ปอด : เน้ือปอดอยูใ่นลักษณะปกตท่ีิประกอบไป
ด้วย alveolar septae และเซลล์ pneumocyte
แขนงหลอดลมและเสน้เลือดในปอดไมพ่บว่ามเีลือด
ออกหรือสารคัดหลั่งไปอุดตัน
   ตับ : ไม่พบความผิดปกติของเนื้อเยื่อและการ

Table 5  Clinical blood chemistry values of female rats after treated with Rang Chuet leave
extract 500 mg/kg/day for 28 days

22.83

0.48

4.33

1.34

3.04

0.27

0.02

72.92

37.00

124.08

141.25

142.25

3.32

115.42

18.00

                                                            Group (mean + S.D.)

Blood chemistry                        Control                         Tested                            Satellite

BUN (mg/dl)

Creatinine (mg/dl)

Total protein (g/dl)

Albumin (g/dl)

Globulin (g/dl)

Total bilirubin (mg/dl)

Direct bilirubin (mg/dl)

AST (U/L)

ALT (U/L)

ALK (U/L)

Glucose (mg/dl)

Na (mmol/L)

K (mmol/L)

Cl (mmol/L)

CO2 (mmol/L)

Number of rats                                12                12                                              12

significantly difference from the control group *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
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จัดเรียงตัวของเนื้อเยื่อของตับ ไม่พบว่ามีการตาย

ของเซลล์ตับและ Kupffer’s cell ไม่พบเซลล์ซึ่ง
แสดงถึงการอักเสบและการคั่งของน้ำดีภายในตับ

พบการสะสมของไขมันอยู่ในเนื้อเยื่อปริมาณเล็ก

น้อย โดยมีลักษณะเป็นไขมันสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อ

ทั ้งในกลุ ่มควบคุมและกลุ ่มให้น้ำสกัดใบรางจืด

แต่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไม่มีความสำคัญ

ทางพยาธวิิทยา

     ตับออ่น : ลักษณะโครงสรา้งทีเ่ป็นทอ่ประกอบ

ด้วย intralobular และ interlobular duct อยู่ใน
ลักษณะปกติ และ Islets cell อยู่กระจัดกระจายอย่าง
เป็นระเบียบและมีขนาดเทา่ ๆ กัน

     ทางเดินอาหาร : ในแต่ละส่วนของทางเดินอาหาร

พบเนื้อเยื่อบุชั้นในของทางเดินอาหารอยู่ในสภาพ

ปกติ  แต่ต่อมท่ีทำหน้าท่ีหล่ังสารคัดหล่ังต่าง ๆ ภาย

ในท่อทางเดินอาหารมี plasma cell แทรกซึมอยู่
จำนวนเล็กน้อย เน้ือเย่ือน้ำเหลืองภายในผนังท่อทาง

เดินอาหารส่วน ileum และ colon รวมทั้งผนังชั้น

กล้ามเนื้อของท่อทางเดินอาหารอยู่ในลักษณะปกติ

   ม้าม : ไม่พบการทำลายของเซลล์หรือการติด

สีท่ีผิดปกติในส่วนของ red pulp และส่วน white pulp
ลักษณะเส้นเลือดที่อยู่ในบริเวณนี้มีลักษณะปกติ

     ไต : เย่ือหุ้มไตอยู่ในลักษณะปกต ิบริเวณ renal
cortex มีเลือดคั่งอยู่เล็กน้อย ไม่พบการทำลาย

ท่ีเฉพาะเจาะจงของเซลลใ์นช้ัน tubulointerstitium
ไม่พบมีการแทรกซึมท่ีผิดปกติของเซลล์ ลักษณะท่อ

ไตซ่ึงเป็นสว่นประกอบของ renal medulla ปกติ
   ต่อมหมวกไต : ทั้งต่อมหมวกไตชั้นนอกและ

ช้ันในแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน  เซลล์ของต่อม

หมวกไตชั้นในมีจำนวนค่อนข้างมากและมี cyto-
plasmic granule จำนวนมาก เนื้อเยื่อชั้น zona
fasiculata ของ adrenal cortex มีการจัดเรียงตัว

อย่างปกต ิมี fat granule จำนวนมาก และไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่บ่งชี้ว่ามีการทำลายหรือ

การเพิม่จำนวนของเซลลม์ากขึน้กวา่ปกติ

      ต่อมธัยรอยด ์: thyroid lobule ประกอบไปดว้ย

เซลล์ขนาดเล็กเรียงตัวกันเป็นทรงกลมและมีของ

เหลวอยู่ภายใน ส่วน fibromuscular septae มีลักษณะ

บางและบวมเล็กน้อย

   มดลูก : ไม่พบมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อ

หลอดมดลกูทัง้สองขา้ง และชอ่งภายในโพรงมดลกู

บุอยู่ด้วยเซลล์ชนิด simple columna และ stroma
ในส่วนลึกของเนื้อเยื่อมดลูกประกอบด้วย endo-
metrial grands และ hyalinized stromal cells ช้ัน
myomedium อยู่ในลักษณะปกต ิพบว่ามีการแทรก

ซึมของเซลล์ประเภท granulocytes และ eosinophile
จำนวนเล็กน้อยอยู่ในช้ัน endometrium
   รังไข่ : ไม่พบว่ามีพยาธิสภาพในรังไข่ พบถุง

follicles  ที่มีขนาดแตกต่างกันที่ประกอบไปด้วย
corpora lutae และ theca cells พบเซลลข์องไข่อยู่
ภายในรงัไข่ มีการเจรญิในระยะตา่ง ๆ เป็นปกติ

    อัณฑะและสว่นประกอบ : อัณฑะทัง้สองขา้งมี

ลักษณะเหมือนกัน พบกระบวนการสร้างสเปิร์ม

ตามปกติ มี spermatozoa จำนวนมากในท่อ

epididymis ต่อมลูกหมากและทอ่เก็บตัวอสุจิปกติ

ผลการศึกษาความเปน็พิษต่อเซลล์

ตาราง 6 แสดงผลการทดลองทีพ่บว่าระดบั

MDA ในซีรั่มของหนูขาวกลุ่มศึกษาผลย้อนกลับ

ของหนูเพศผู้ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม แต่ระดับของ MDA
ในซีรั่มของหนูขาวเพศเมียไม่มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยสำคัญ ทางสถิติทั้งในกลุ่มให้น้ำสกัดใบรางจืด

และกลุม่ศึกษาผลยอ้นกลบัเม่ือเปรียบเทยีบกบักลุม่

ควบคุม

ผลการศึกษาความเปน็พิษต่อยีน

ตาราง 7 แสดงจำนวน mutant colonies
ของแบคทเีรียท่ีไม่แตกตา่งจาก negative control

วิจารณ์ผลการทดลอง
รางจืดท่ีนำมาใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นรางจืด

ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยนำเฉพาะส่วนของใบมา

ใช้ และสกดัดว้ยน้ำร้อน แตกตา่งจากวธีิสกดัในการ

วิจัยของ Chanawirat (2000) ซ่ึงใช้เมทานอล 80%



วารสารสมนุไพร ปีท่ี 10(2) ธ.ค. 2546 33

Table 6.  Malondialdehyde (mM) level in rat’s serum

Group (mean + S.D.)
     Sex      Control         Tested Satellite

     Male 24.75 + 6.12 24.42 + 6.67 15.68 + 2.52***
     Female 17.90 + 4.76 19.08 + 2.48 17.32 + 2.53

     Number of rats         12             12    12

*** significantly difference from the control group (p < 0.001)

Control  group =   rats were orally dosed with water (vehicle) for 28 days

Tested  group =   rats were orally dosed with Rang Chuet leave extract 500 mg/kg/day for 28 days

Satellite group =   rats were orally dosed with 500 mg/kg/day of Rang Chuet leave extract for 28 days and stop dosing,

                                      then observed the reversal signs and symptoms for a further 14  days

Table 7.  Number of mutant colonies of  S. typhimurium after treated with Rang Chuet leave extraction various
doses with (+) and without (-) S9 mix activation

                  +S9             -S9               +S9               -S9

  Water                42 + 13            33 + 5           179 + 26           189 + 16

  125                40 + 11            26 + 12           192 + 28           194 + 27

  250                37 + 8            29 + 4           177 + 19           168 + 16

  500                41 + 17            29 + 6           150 + 22           180 + 14

  1,000                38 + 8            35 + 6           170 + 24           182 + 18

  DMSO                47 + 18            32 + 8           166 + 29           165 + 16

  2-AA 0.5              545 + 151                  -           912 + 294                   -

  AF-2 0.025                      -          357 + 37                   -                                 1772 + 583

Data expressed as mean + S.D. which was an average of colonies / 6 plates / 1 dose

S9 mix =   mixture of microsomal and cytosol enzymes which were nescessary for bioactivation

2-AA =   2-aminoanthracene was positive control for activated reaction

AF-2 =   2-(2-furyl-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide was positive control for non-activated reaction

DMSO =   dimehyl sulfoxide was diluent for 2-AA and AF-2

    Rang Chert                       Number of revertant colonies (His+)                Number of revertant colonies (His+)
    leave extract                                      in TA 98/plate                                                             in TA 98/plate
    (µg/plate)

ส่วนในงานวิจัยของบุษบง (2521) ใช้ใบรางจืดสด และ

สุริยันต์ (2535) ใช้ทั ้งใบรางจืดสดและใบแห้ง

งานวิจัยคร้ังน้ีทำการทดสอบความเปน็พิษในหนูขาว

โดยการป้อนทางปากเพ่ือให้คล้ายกับการด่ืมชารางจืด

ในผู้บริโภค

การให้น้ำสกัดใบรางจืดขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม

เป็นขนาดที่สูงมากสำหรับการทดสอบความ เป็น

พิษแบบเฉียบพลัน  เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมโดยทัว่ไปของหนขูาว  ถ้าขนาดของสาร

ท่ีใช้ทดสอบสูงกว่า 5 กรัม/กิโลกรัม  ไม่ก่อให้เกิดการ
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ตายในสัตว์ทดลองถือว่าสารนั้นไม่มีพิษ จากการ

แบ่งแยกประเภทของสารพษิชนิดต่าง ๆ  โดยให้ทาง

ปากและใชค่้า LD50 เป็นตัวกำหนดตาม Organiza-
tion for Economic Co-operation and Development
(OECD, 1987) ซ่ึงขนาดทีม่ากทีส่ดุทีก่ำหนดวา่ไม่
ต้องระบุ (no label) คือ 2 กรัม/กิโลกรัม ดังน้ันสาร

สกัดใบรางจืดที่ให้ในขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม ไม่

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั่วไปและไม่ก่อให้เกิดการ

ตายในหนูขาว แสดงให้เห็นว่ารางจืดเป็นสารที่ไม่

อันตรายต่อหนูขาวเมื่อได้รับขนาดสูงในระยะเวลา

ส้ัน  และไม่มีขนาดของนำ้สกดัใบรางจดืทีท่ำใหห้นู

ขาวเสยีชีวิต (lethal dose)
การทดสอบความเป็นพิษในหนูขาวต่อ

เน่ืองกนัเป็นระยะเวลา 28 วัน ได้ประมาณการจาก

ปริมาณการบรโิภคทีค่ลา้ยการดืม่ชารางจดืใน 1 วัน

แสดงผลทางโลหิตวิทยาและผลทางเคมีคลินิกโดย

รวมให้เห็นว่าน้ำสกัดใบรางจืดเมื่อบริโภคเป็นระยะ

เวลานานอาจมีผลต่อตับและไตของหนูขาว

Glucose มีค่าลดลงทั้งในกลุ่มให้สารสกัด

และกลุม่ satellite กลไกของการลดลงของ glucose
น้ียังไม่ทราบแน่ชัด ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับผล

การวิจัยของสุริยันต์ (2535) ท่ีพบว่าสารสกัดใบรางจืด

สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลใน

เลือดของหนูขาวกลุ่มท่ีเป็นเบาหวาน

ผลทางเคมีคลินิกของหนูขาวเพศเมียใน

กลุ่ม satellite ค่า BUN และ creatinine สูงกว่า

กลุ่มควบคุม ซึ่งอาจจะมีการลดลงของการทำงาน

ของไตแต่โครงสร้างของไตไม่เปลี่ยนแปลงให้เห็น

เมื่อตรวจพิสูจน์ทางพยาธิวิทยา จึงอาจแปลผลได้

เช่นเดียวกับในกลุ่มหนูขาวเพศผู้ว่าในกลุ่ม satellite
ท่ีพบว่าหนขูาวมขีนาดโตขึน้  การกนิอาหารหรอืกิน

โปรตีนจึงมากขึน้ตามขนาดของรา่งกาย  ดังน้ันการ

สร้าง BUN จึงมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม

การท่ีค่า BUN และ creatinine ท่ีเพ่ิมข้ึนต้องตระหนัก

ว่าน้ำสกัดใบรางจืดอาจมีผลต่อหน้าท่ีการทำงานของ

ไตแบบ delayed effect ได้
MDA เป็นผลผลิตของปฏิกิริยา oxidation

ของ lipid membrane ที่มีอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์และ

องค์ประกอบของ เซลล์ทุกเซลลจ์ากอนมูุลอิสระ  ซ่ึง

เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ภาวะปกติในระดับหนึ่ง การที่

น้ำสกดัใบรางจดืไมท่ำใหร้ะดบั MDA แตกตา่งจาก

กลุ่มควบคุม แสดงว่าน้ำสกัดใบรางจืดไม่ทำให้ lipid
membrane เสียหายจึงไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผ่าน

กลไกการเกดิปฏกิริิยา lipid peroxidation ในกลุม่

satellite ระดับ MDA ลดลง ได้ผลในทำนองเดยีว

กับการวิจัยของสกุลรัตน์และคณะ (2543) ที่ใช้สาร

สกัดใบรางจืดลดพิษพาราควอท โดยสามารถลด

เปอร์เซ็นต์การตายและลดระดบั MDA ในหนูกลุ่มท่ี

ได้รับพิษพาราควอทได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ถึงแม้ว่าจำนวน mutant colony ของแบค-

ทีเรีย S. typhimurium สายพันธุ ์ TA98 และ

TA100 ท่ีเกิดหลังได้รับน้ำสกัดใบรางจดืไม่แตกต่าง

จาก spontaneous revertant colony แต่ก็มีแนวโน้ม
ให้เห็นว่าจำนวน  mutant colony   ลดลงแม้จะไม่
ลดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ทำให้คาดว่าน้ำสกัด
ใบรางจืดอาจมีผลช่วยต้านฤทธิ์การกลายพันธุ์ของ

แบคทีเรียได้

สรุปผลการวิจัย

การศกึษาครัง้น้ีสรุปได้ว่า น้ำสกัดใบรางจดื

ในขนาด 10 กรัม/กิโลกรัม ไม่มีผลต่อการเปลี่ยน

แปลงพฤติกรรมโดยทั่วไปและไม่ก่อให้เกิดการตาย

ในหนขูาว รวมทัง้ไมมี่ผลตอ่น้ำหนกัตวั แตน่ำ้สกดั

ใบรางจดืในขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม   อาจมีผล

ต่อตับ ไตและระบบเลือดของหนูขาวหากบริโภค

เป็นระยะเวลานาน

น้ำสกัดใบรางจืดไม่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในของ

หนูขาวทัง้ 2 เพศ และไม่ก่อให้เกดิพษิต่อเซลล์เน่ือง

จากไม่เหนี่ยวนำให้เกิดอนุมูลอิสระและมีแนวโน้ม

ว่าอาจมีฤทธิ์ช่วยลดความเป็นพิษต่อเซลล์มากกว่า
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ก่อให้เกิดพิษ นอกจากนี้น้ำสกัดใบรางจืดในความ

เข้มข้น 2.5, 5, 10 และ 20 มิลลิกรมั/มิลลิลิตร ไม่

สามารถเหน่ียวนำให้เกิด mutation ของยีนแบคทีเรีย

S. typhimurium สายพนัธ์ุ  TA98 และ TA100

จากผลของการวิจัยน้ีพบว่าน้ำสกัดใบรางจืด

มีความเป็นพิษเพียงเล็กน้อยต่อหนูขาว แต่การ

จะสรุปถึงความเป็นพิษในคนนั้นต้องมีการศึกษา

ให้ละเอียดขึ้นต่อไป ดังนั้นผลของการวิจัยนี้จึงเป็น

ข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้บริโภคทราบว่าการดื่มชา

รางจืดไม่เป็นพิษทันทีทันใด  แต่การด่ืมในระยะเวลา

นานอาจมีผลต่อตับ ไต และระบบเลือด อย่างไรก็

ตามงานวจัิยคร้ังน้ียังไม่ได้ศึกษาฤทธิข์องน้ำสกดัใบ

รางจืดแบบเร้ือรัง  ซ่ึงหากไดมี้การศกึษาเพ่ิมข้ึนอาจ

ไดข้้อมูลทีน่่าสนใจมากกวา่นี้

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน
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