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นิพนธ์ต้นฉบับ
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของพิกัดยาตรีกฏุก ตรีผลา และตรีสาร
นภาพร พัฒนาเจริญชัย*, อรุณพร อิฐรัตน์**, ***
บทคัดย่อ
บทนำ�:

พิกดั ยาตรีกฏุกแพทย์แผนไทยใช้เป็นยาปรับธาตุหรือปรับระบบภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กีย่ วข้องกับโรคในฤดูฝน พิกดั ยาตรีผลา
ใช้ปรับธาตุในฤดูรอ้ น พิกดั ยาตรีสารเป็นยาปรับธาตุในฤดูหนาว บัญชียาหลักแห่งชาติใช้ยาตรีพกิ ดั เพือ่ ปรับสมดุล
ธาตุในร่างกาย วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านการแพ้ของพิกัดยาทั้ง ๓ ตำ�รับนี้
วิธีการศึกษา:
นำ�สมุนไพรทั้งสามพิกัดและสมุนไพรตัวเดี่ยวที่เป็นส่วนประกอบหมักด้วย ๙๕% เอทานอลและต้มกับน้ำ�และ
นำ�สารสกัดทั้งหมดมาทดสอบฤทธิ์ต้านการแพ้ โดยศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งเอนไซม์ β-hexosaminidase จาก
เซลล์เม็ดเลือดขาวของหนู (RBL-2H3) ที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการแพ้
ผลการศึกษา:
จากผลการศึกษาฤทธิต์ า้ นการแพ้พบว่าสารสกัดชัน้ เอทานอลของตรีกฏุกมีฤทธิต์ า้ นการแพ้ได้สงู ทีส่ ดุ (IC50 เท่ากับ
๓๘.๐๒ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) รองลงมาคือสารสกัดชั้นเอทานอลของเมล็ดพริกไทยดำ� ดอกดีปลี (IC50 เท่ากับ
๔๔.๙๗ และ ๕๐.๙๑ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ตามลำ�ดับ แต่ทั้งนี้สารสกัดชั้นเอทานอลของตรีกฏุกมีค่า IC50
สูงกว่าสารมาตรฐาน คือ คลอเฟนิรามีน (๒๖.๑๒ ± ๑.๘๙ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p-value < ๐.๐๕)
วิจารณ์ และ
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าสารสกัดด้วยเอทานอลของพิกัดยาตรีกฏุกและสมุนไพรเดี่ยวในพิกัดมีฤทธิ์ต้านการ
สรุปผลการศึกษา: แพ้ที่ดี สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้พิกัดยาตรีกฏุกเพื่อเป็นยาปรับธาตุที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ได้
คำ�สำ�คัญ: ฤทธิ์ต้านการแพ้, ตรีกฏุก, ตรีผลา, ตรีสาร
วันที่รับบทความ: ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่อนุญาตให้ตีพิมพ์: ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

* หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เภสัชโภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
** สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*** ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยแพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ให้ติดต่อ: รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ความเป็น
เลิศทางการวิจัยแพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีเมล: iarunporn@yahoo.com
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บทน�ำ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน
ปัจจุบัน ท�ำให้โรคระบาดต่างๆ ตามฤดูกาลมีความรุนแรงของ
โรคมากขึน้ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคท้องร่วง หรือแม้แต่โรคภูมแิ พ้
ซึง่ พบว่าประชากรทัว่ โลกป่วยเป็นโรคภูมแิ พ้มากขึน้ ๑ โรคภูมแิ พ้
คือ โรคทีม่ คี วามผิดปรกติจากภาวะภูมไิ วเกิน (hypersensitivity)
ของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ที่ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม
หรือสารก่อภูมิแพ้ (allergens) ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
เรา โดยเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้ ก็จะสร้างแอนติบอดี
(อิมมูโนโกลบูลินอี: Immunoglobulin E) เพื่อตอบสนอง
อย่างจ�ำเพาะเจาะจงกับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นๆ ซึ่งถูกกระตุ้น
ให้ มี ก ารสร้ างขึ้ น มาก่อนจากสารก่อภูมิแ พ้ช นิด นั้นๆ เอง ๒
สถานการณ์ของโรคภูมแิ พ้เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจนทัง้ ทัว่ โลกและใน
ประเทศไทย โดยการส�ำรวจในประเทศไทยพบว่า มีอุบัติการณ์
เพิ่มขึ้น ๓ - ๔ เท่า ภายในระยะเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา ท�ำให้
โรคภูมิแพ้เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผล
ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง ไม่สามารถด�ำเนินชีวิตได้เป็น
ปรกติ๓
ในทางการแพทย์แผนไทย ได้มกี ารจัดหมวดหมูย่ าเข้า
ด้วยกัน โดยจัดสมุนไพรที่มีรส หรือสรรพคุณที่ไม่ขัดกัน แล้ว
รวมเรียกเป็นชื่อเดียวกันทั้งนี้เพื่อสะดวกในการจดจ�ำและการ
ปรุงยา เรียกว่า คณาเภสัช เช่น การจัดตัวยาน้อยชนิด เรียกว่า
จุลพิกัด การจ�ำกัดจ�ำนวนตัวยาตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป เรียกว่าพิกัด
ยา และมหาพิกดั ยา คือ การเอาตัวยาหลายสิง่ มารวมกัน ซึง่ พิกดั
ยายังสามารถแบ่งออกได้เป็น พิกัดยา ๒ สิ่ง ๓ สิ่ง จนถึง พิกัด
ยา ๑๐ สิ่ง๔ โดยจะมีชื่อเรียกต่างกัน ทั้งนี้ได้มีการประกาศจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้อนุมัติให้บรรจุยาตรี
พิกดั (ยา ๓ สิง่ ) ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติเพือ่ ใช้ปรับสมดุลธาตุ
ในร่างกายตามฤดูกาลต่างๆ๕ ดังนี้ พิกดั ยาตรีกฏุก (สมุนไพรทีม่ ี
รสเผ็ดร้อน ๓ อย่าง) เป็นยาประจ�ำวสันตฤดู หรือฤดูฝน
ประกอบด้วยสมุนไพร ๓ ชนิด ได้แก่ เมล็ดพริกไทย ผลดีปลี
และเหง้าขิงแห้ง สมุนไพรเหล่านี้มีฤทธิ์ร้อน จะช่วยเพิ่มการ
ไหลเวียนเลือดลมในร่างกาย ทางการแพทย์แผนไทยกล่าวไว้
ว่าในฤดูฝนคนส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยจากธาตุลม จึงต้องใช้ยาที่มี
ฤทธิ์ร้อนเพื่อเพิ่มการท�ำงานของธาตุในร่างกายพิกัดยาตรีผลา
(สมุนไพรที่เป็นผลไม้ ๓ อย่าง) เป็นยาประจ�ำคิมหันตฤดู
หรือฤดูร้อน ประกอบด้วยผลของสมุนไพร ๓ ชนิด ได้แก่
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สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม โดยสมุนไพรทั้งสามชนิด
เป็นสมุนไพรที่รสเปรี้ยวจึงเป็นยาที่ช่วยระบายความร้อนใน
ร่างกายในฤดูร้อน เพราะมีฤทธิ์เป็นยาระบายได้๖ นอกจากนี้
มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงซึ่งอาจท�ำให้มีผลป้องกันหวัดหรือ
อาการแพ้และยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และพิกัดยาตรีสาร
(สมุนไพรที่ให้คุณในฤดูหนาว) เป็นยาประจ�ำเหมันตฤดู หรือ
ฤดูหนาว ประกอบด้วยรากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน และ
รากช้าพลู สมุนไพรพิกัดนี้มีรสร้อน กระจายเลือดลมและ
ช่วยเพิ่มเมแทบอลิซึมในร่างกายในช่วงฤดูหนาว จะท�ำให้
ร่างกายอบอุ่น๗
มีรายงานการศึกษาพบว่า สารสกัดชั้นเอทานอลของ
พริกไทยด�ำมีฤทธิ์ต้านการแพ้ โดยการยับยั้งการหลั่งฮิสตามีน
เนื่องจากสารสกัดชั้นเอทานอลของพริกไทยด�ำสามารถยับยั้ง
การหลั่งเอนไซม์เบต้าเฮกโซซามินิเดส (β-hexosaminidase)
ซึง่ เอนไซม์ตวั นีจ้ ะถูกคัดหลัง่ ออกมาพร้อมกับฮิสตามีนท�ำให้เกิด
การแพ้๘, ๙ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ ๑๔.๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ส่วน piperine ซึ่งเป็นสารอัลคาลอยด์ พบในพริกไทยด�ำ 
มีฤทธิ์ต้านการแพ้ที่ดี โดยมีค่า IC50 เท่ากับ ๑๖.๐ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร๑๐ สารสกัดชั้นเอทานอลของขิงมีฤทธิ์ต้านการแพ้
มีค่า IC50 เท่ากับ ๔๐.๒ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร๑๑ 6-gingerol
ซึ่งเป็นสารส�ำคัญในขิงพบว่ามีฤทธิ์ต้านเยื่อจมูกอักเสบจาก
การแพ้ในสัตว์ทดลอง๑๒ แต่ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานเปรียบเทียบ
ฤทธิ์ต้านการแพ้ของสมุนไพรทั้ง ๓ พิกัดนี้ ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการแพ้ของพิกัด
ยาตรีกฏุก ตรีผลา และตรีสารและเปรียบเทียบสมุนไพรเดี่ยวที่
เป็นส่วนประกอบของต�ำรับเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการใช้
ยาสมุนไพรเพื่อต้านการแพ้

วิธีการศึกษา
๑. วัตถุดิบและวิธีการสกัด
น�ำวัตถุดบิ สมุนไพรแต่ละชนิดซึง่ ได้ท�ำเป็น Herbarium
เปรี ย บเที ย บเก็ บ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ช ของศู น ย์ ส มุ น ไพรทั ก ษิ ณ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๑ มาล้างท�ำความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ น�ำไป
อบแห้งที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง
บดหยาบ น�ำสมุนไพรมาสกัดด้วยเอทานอลและน�้ำ
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ตารางที่ ๑   แสดงต�ำรับ และสมุนไพรเดี่ยวที่เป็นส่วนประกอบของสมุนไพรแต่ละต�ำรับ
Voucher
ต�ำรับ
ชื่อสมุนไพร
Species
Family
Part used
						
specimen number
ตรีกฏุก
ตรีผลา
ตรีสาร

พริกไทยด�ำ
ดีปลี
ขิง
สมอไทย
สมอพิเภก
มะขามป้อม
เจตมูลเพลิงแดง
ช้าพลู
สะค้าน

Piper nigrum Linn.
Piper retrofractum Vahl.
Zingiber officinale Roscoe.
Phyllanthus emblica Linn.
Terminalia bellirica Roxb.
Terminalia chebula Retz.
Piper interruptum Opiz.
Piper sarmentosum Roxb.
Plumbago indica Linn.

๑.๑ การหมักด้วยเอทานอล
น�ำสมุ น ไพรเดี่ ย วของแต่ ล ะพิ กั ด มาผสมกั น ใน
อัตราส่วนเท่าๆ กัน (๑ : ๑ : ๑) และสมุนไพรเดีย่ วในแต่ละพิกดั น�ำ
ไปหมักด้วย ๙๕% เอทานอล (ทัง้ หมด ๓ ครัง้ ) กรองและท�ำให้แห้ง
ด้วยวิธี evaporation ด้วยเครื่อง Rotary evaporator
น�ำสารสกัดทีไ่ ด้ไปอบให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๔๕ องศาเซลเซียส เก็บ
ที่อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส
๑.๒ การสกัดด้วยน�้ำ
น�ำสมุ น ไพรเดี่ ย วของแต่ ล ะพิ กั ด มาผสมกั น ใน
อัตราส่วนเท่าๆ กัน (๑ : ๑ : ๑) น�ำมาต้มสกัดด้วยน�้ำ กรองแล้ว
ท�ำให้แห้งโดยวิธี freeze drying ด้วยเครือ่ ง Lyophilizers จาก
นัน้ เก็บสารสกัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส จนกว่าจะน�ำมา
ใช้ทดสอบฤทธิ์
๒. การทดสอบฤทธิ์ต้านการแพ้ โดยวิธีการยับยั้งการหลั่ง
เอนไซม์ β-Hexosaminidase จากเซลล์ RBL-2H3
การทดสอบฤทธิ์ ต ้ า นการแพ้ มี ห ลั ก การดั ง นี้
สารก่อภูมิแพ้ (antigen) จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด
basophil (Rat basophilic leukemia; RBL-2H3 cells) ให้
เกิดการ degranulation มีผลท�ำให้ฮสิ ตามีน (histamine) และ
สารตัวกลางอืน่ ๆ ทีถ่ กู เก็บสะสมไว้ใน granule ของเซลล์มาสต์
ถูกหลั่งออกมาพร้อมกัน β-hexosaminidase เป็นเอนไซม์
ชนิดหนึ่งที่ถูกเก็บสะสมไว้ใน granule ของเซลล์มาสต์และจะ
ถูกคัดหลั่งออกมาพร้อมกับฮิสตามีน ดังนั้นจึงใช้เอนไซม์นี้เป็น
marker ในกระบวนการ degranulation ของเซลล์มาสต์ได้๑๓
โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้เซลล์มาสต์จากหนู (RBL-2H3) ที่ซื้อจาก
American type culture collection ATCC (CRL-2256,

PIPERACEAE
PIPERACEAE
ZINGIBERACEAE
EUPHORBIACEAE
COMBRETACEAE
COMBRETACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PLUMBAGINACEAE

เมล็ด
ดอก
เหง้า
ผล
ผล
ผล
เถา
ราก
ราก

SKP 146161401
SKP 146161801
SKP 206261501
SKP 071160501
SKP 049200201
SKP 049200301
SKP 146160901
SKP 146161901
SKP 148161901

VA, USA) เลี้ยงเซลล์ในอาหารชนิด minimum essential
medium eagle (MEM) ที่เติม 10% fetal bovine serum
(FBS), 2mM glutamine, penicillin (๑๐๐ หน่วยต่อมิลลิลติ ร)
และ streptomycin (๑๐๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) โดยเลี้ยง
เซลล์ที่อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ในสภาวะที่มี 5% CO2
ท�ำการเปลี่ยนอาหารทุก ๒ - ๓ วัน จนเซลล์มีความหนาแน่น
ประมาณร้อยละ ๘๐ จึงน�ำมาท�ำการทดลอง โดยการทดลองใน
ครัง้ นีด้ ดั แปลงวิธมี าจากงานวิจยั ของ Tewtrakul และ Itharat๑๔
โดยจะใช้การวัดหาปริมาณเอนไซม์ β -hexosaminidase
ที่หลั่งออกมาโดยใช้เทคนิควัดการดูดกลืนแสง (UV-Visible
spectrophotometry) เริ่มจาก subculture เซลล์มาสต์
โดยใช้ 0.25% trypsin EDTA น�ำไปบ่มที่ ๓๗ องศาเซลเซียส
จนเซลล์หลุดจากพื้นผิวภาชนะที่เลี้ยง ท�ำการปั่นล้างและดูด
0.25% trypsin EDTA ออก เติมอาหารลงไปและนับจ�ำนวน
เซลล์ให้ได้ ๕ × ๑๐๕ เซลล์ต่อมิลลิลิตร ดูดเซลล์ใส่ 24 wells
plates หลุมละ ๔๐๐ ไมโครลิตร น�ำไปบ่มที่ ๓๗ องศาเซลเซียส
๑ ชั่วโมง น�ำมาเติม anti-dinitrophenyl immunoglobulin
E (anti-DNP IgE) (๐.๔๕ ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร) ลงในทุกหลุม
ยกเว้นกลุ่ม Normal (N) เติมอาหารเลี้ยงเซลล์แทน น�ำไปบ่มที่
๓๗ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง เพื่อ sensitize เซลล์
จากนั้ น น�ำมาดู ด อาหารเลี้ ย งเซลล์ อ อกให้ ห มด ล้ า งด้ ว ย
Siraganian buffer ๕๐๐ ไมโครลิตร [119 mM NaCl, 5 mM
KCl, 5.6 mM glucose, 0.4 mM MgCl2, 1 mM CaCl2,
25 mM piperazine-N, N"-bis (2-ethanesulfonic acid)
(PIPES), 0.1% bovine serum albumin (BSA) และ 40 mM
NaOH, pH 7.2] เติม Siraganian buffer หลุมละ ๑๖๐ ไมโครลิตร
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น�ำไปบ่มที่ ๓๗ องศาเซลเซียส ๑๐ นาที เติมสารสกัดที่ต้องการ
ทดสอบที่ความเข้มข้นต่างๆ ลงไปในกลุ่ม Test (T) หลุมละ
๒๐ ไมโครลิตรส่วนกลุม่ Control (C), Normal (N) เติม Siraganian buffer ๒๐ ไมโครลิตรแทน น�ำไปบ่มที่ ๓๗ องศาเซลเซียส
๑๐ นาที เติม antigen (DNP-BSA) (ความเข้มข้นสุดท้าย
เท่ากับ ๑๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) ลงในกลุ่ม Test และ
Control หลุ ม ละ ๒๐ ไมโครลิ ต ร กลุ ่ ม Normal เติ ม
Siraganian buffer ๒๐ ไมโครลิตรแทน เขย่าเบาๆ แล้วน�ำไป
บ่มที่ ๓๗ องศาเซลเซียส ๒๐ นาที จากนั้นจึงดูดเอาส่วนใสมา
วัดหาปริมาณเอนไซม์ β-hexosaminidase โดยการดูดส่วนใส
ลงใน 96 wells plates หลุมละ ๕๐ ไมโครลิตร โดยดูดใส่เป็นสอง
ส่วนเหมือนกัน ส่วนบนเติม substrate (1 mM p-nitrophenylN-acetyl-β-D-glucosaminide) ที่ละลายใน 0.1 M citrate
buffer (pH 4.5) ส่วนล่าง (Blank) ใส่ 0.1 M citrate
buffer แทน น�ำไปบ่มที่ ๓๗ องศาเซลเซียส ๑.๓๐ ชั่วโมง จาก
นั้นหยุดปฏิกิริยาของเอนไซม์ด้วยการเติม (0.1 M Na2CO3/
NaHCO3 pH 10.0) ลงไปหลุมละ ๒๐๐ ไมโครลิตร น�ำไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ ๔๐๕ นาโนเมตร ด้วยเครื่อง microplate
reader น�ำค่าทีไ่ ด้มาค�ำนวณหาค่าความเข้มข้นทีส่ ามารถยับยัง้
การหลั่งเอนไซม์ได้ร้อยละ ๕๐ (IC50) ตามสมการดังนี้
% Inhibition = [1-(T-B-N)/(C-N)] × 100
โดยที่ N แทนค่า absorbance ของ Normal
C แทนค่า absorbance ของ Control
T แทนค่า absorbance ของ Test
B แทนค่า absorbance ของ Blank
๓. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ในการศึกษาฤทธิต์ า้ นการแพ้ ท�ำการทดสอบตัวอย่างละ
๓ ครั้ง (n = ๓) และน�ำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (standard error of
measurement; mean ± SEM) และเปรียบเทียบผลโดยใช้
สถิติ One-way analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับ
(p < ๐.๐๕)
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จากการสกั ด ผงสมุ น ไพร โดยเลี ย นแบบการสกั ด
หรือการเตรียมของหมอพื้นบ้าน ได้ตัวอย่างสารสกัดชั้น ๙๕%
เอทานอลและชั้นน�้ำ ทั้งหมด ๑๕ ตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบทั้ง
สามตรีพกิ ดั ยา พิกดั ยาตรีผลาทีส่ กัดด้วยนำ�้ มีรอ้ ยละของผลผลิต
มากที่สุดคือ ๒๖.๓๑ ส่วนสารสกัดแอลกอฮอล์พบว่า สารสกัด
ตรีผลาก็มีร้อยละของสารสกัดมากที่สุดเช่นกัน คือ ร้อยละของ
สารสกัดเท่ากับ ๑๙.๕๙ สารสกัดสมุนไพรเดี่ยวที่สกัดด้วย
๙๕% เอทานอล พบว่าร้อยละของผลผลิตของสารสกัดมากทีส่ ดุ
คือ สมอไทย มีค่าเท่ากับ ๓๔.๘๕ รองลงมาคือ มะขามป้อม
และสมอภิเภก โดยมีค่า ๒๑.๕๙ และ ๑๙.๕๙ ตามล�ำดับ
แสดงอยู่ในตารางที่ ๒
เมื่อน�ำสารสกัดของทุกพิกัดยาและสมุนไพรเดี่ยว มา
ทดสอบฤทธิ์ต้านการแพ้โดยศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์
เบต้าเฮกโซซามินิเดส ซึ่งแสดงผลในตารางที่ ๓ จากการศึกษา
พบว่าสารสกัดชั้นเอทานอลของพิกัดยาตรีกฏุกมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเอนไซม์เบต้าเฮกโซซามินิเดส ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 คือ
๓๘.๐๒ ± ๑.๓๔ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่สารสกัด
พิกัดยาตรีผลาและตรีสารทั้งชั้นเอทานอลและชั้นน�้ำ  มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งเอนไซม์เบต้าเฮกโซซามินิเดส น้อย โดยมีค่า IC50 คือ
> ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และพบว่าสารสกัดของพิกัดยา
ทัง้ หมดมีคา่ IC50 สูงกว่า สารมาตรฐานคือ คลอเฟนิรามีน อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < ๐.๐๕)
สารสกัดสมุนไพรเดี่ยวที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์
เบต้าเฮกโซซามินิเดสที่ดีที่สุด คือ พริกไทยด�ำโดยมีค่า IC50 คือ
๔๔.๙๗ ± ๖.๑๖ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสมุนไพรเดี่ยวที่
มีฤทธิ์รองลงมาคือ ดีปลี สะค้าน ช้าพลู และขิง โดยมีค่า IC50
คือ ๕๐.๙๑ ± ๖.๔๔, ๖๒.๙๐ ± ๒.๒๗, ๗๘.๓๐ ± ๓.๐๙
และ ๘๔.๘๖ ± ๑๔.๒๘ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ
ในขณะที่สมุนไพรเดี่ยวตัวอื่นๆ มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์
เบต้าเฮกโซซามินเิ ดส น้อย โดยมีคา่ IC50 คือ > ๑๐๐ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร และเมื่อท�ำการเปรียบเทียบความแตกต่างกับ
สารมาตรฐานพบว่า สมุนไพรเดี่ยวทุกตัวมีค่า IC50 สูงกว่า
สารมาตรฐานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < ๐.๐๕)
แต่ทงั้ นีพ้ บว่า เมือ่ ท�ำการเปรียบเทียบฤทธิใ์ นการต้าน
การแพ้ระหว่าง พิกดั ยากับสมุนไพรเดีย่ วภายในพิกดั นัน้ ๆ พบว่า
พิกัดยาตรีกฏุกให้ผลที่น่าสนใจ คือ เมื่อน�ำสมุนไพรเดี่ยวมา
รวมกั น เป็ น พิ กั ด ยาตรี ก ฏุ ก แล้ ว มี ฤ ทธิ์ ต ้ า นการแพ้ ที่ ดีกว่า
สมุนไพรเดี่ยวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value < ๐.๐๕)
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ตารางที่ ๒ แสดงชื่ อ สมุ น ไพร และร้ อ ยละน�้ ำ หนั ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ น�้ ำ หนั ก สมุ น ไพรแห้ ง (% yield) ที่ ไ ด้ จ ากการแช่
สกัดสารด้วย ๙๕% เอทานอลและน�้ำ
สมุนไพร
ตรีกฏุก
ตรีกฏุก
พริกไทยด�ำ
ดีปลี
ขิง
ตรีผลา
ตรีผลา
สมอไทย
สมอพิเภก
มะขามป้อม
ตรีสาร
ตรีสาร
เจตมูลเพลิงแดง
ช้าพลู
สะค้าน

ตัวท�ำละลาย

ค�ำย่อ

% yield

๙๕% เอทานอล
น�้ำ
๙๕% เอทานอล
๙๕% เอทานอล
๙๕% เอทานอล
๙๕% เอทานอล
น�้ำ
๙๕% เอทานอล
๙๕% เอทานอล
๙๕% เอทานอล
๙๕% เอทานอล
น�้ำ
๙๕% เอทานอล
๙๕% เอทานอล
๙๕% เอทานอล

TKE
TKW
PN
PR
ZO
TPE
TPW
TC
TB
PE
TSE
TSW
PI
Pii
PS

๙.๙๙
๑๕.๔๕
๖.๓๑
๘.๘๘
๔.๗๓
๑๙.๕๙
๒๖.๓๑
๓๔.๘๕
๑๙.๕๙
๒๑.๕๙
๗.๓๕
๒๑.๑๖
๑๐.๖๑
๖.๒๑
๒.๔๗

ตารางที่ ๓ แสดงฤทธิ์ต้านการแพ้ของพิกัดยาตรีกฏุก ตรีผลา ตรีสาร สมุนไพรเดี่ยวในแต่ละพิกัด และแสดงการเปรียบเทียบกับ
สารมาตรฐานด้วย One-way analysis of variance (ANOVA)
		
สมุนไพรและ
สารมาตรฐาน

(%) เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการหลั่ง
เอนไซม์เบต้าเฮกโซซามินิเดส
ในแต่ละความเข้มข้น (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
		
๑
๑๐
๒๐
๕๐
TKE
๑๔.๑๗ ± ๐.๘๘ ๑๙.๕๕ ± ๑.๓๙ ๖๐.๒๒ ± ๓.๘๑
TKW
PN
๑๒.๓๘ ± ๕.๑๒ ๑๖.๙๙ ± ๔.๓๕ ๕๐.๒๕ ± ๖.๑๒
PR
๑๕.๐๕ ± ๓.๒๑ ๒๐.๖๐ ± ๓.๖๐ ๔๑.๑๘ ± ๔.๓๖
ZO
๑๗.๐๓ ± ๒.๕๔ ๒๓.๑๕ ± ๕.๓๐ ๓๓.๗๘ ± ๗.๑๑
TPE ๑๕.๔๗ ± ๐.๗๑ ๒๒.๐๙ ± ๐.๖๑
๒๙.๐๙ ± ๐.๗๙
TPW
TC
TB
PE
TSE
TSW
PI
Pii ๖.๕๔ ± ๐.๔ ๑๐.๖๙ ± ๐.๕๕
๑๖.๐๖ ± ๑.๒๑
PS ๑๒.๗๖ ± ๔.๘๔ ๑๗.๐๘ ± ๓.๐๘
๓๕.๕๓ ± ๑.๘๖
คลอเฟนิรามีน ๑๗.๗๔ ± ๐.๔๑ ๓๘.๖๓ ± ๑.๑๗ ๗๒.๐๔ ± ๓.๗๑

IC50 ± SEM p-value
(ไมโครกรัมต่อ เทียบกับ
มิลลิลิตร) คลอเฟนิรามีน
๑๐๐		
๙๓.๙๑ ± ๑.๔๗ ๓๘.๐๒ ± ๑.๓๔ ๐.๐๐๗
๐
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๙๐.๗๐ ± ๐.๙๑ ๔๔.๙๗ ± ๖.๑๖ ๐.๐๔๓
๘๓.๖๘ ± ๕.๖๐ ๕๐.๙๑ ± ๖.๔๔ ๐.๐๒๑
๕๖.๑๕ ± ๑.๙๒ ๘๔.๘๖ ± ๑๔.๒๘ ๐.๐๑๕
๓๔.๐๕ ± ๐.๘๔
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๖.๔๓ ± ๑.๓๘
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๑๘.๒๐ ± ๔.๓๕
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๔๔.๖๔ ± ๑๓.๑๓
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๓๖.๔๘ ± ๑๙.๕๑
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๒๕.๗๕ ± ๐.๕๔
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๐.๙๕ ± ๐.๔๓
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๐.๘๑ ± ๖.๔๔
> ๑๐๐
> ๐.๐๐๑
๗๑.๓๙ ± ๓.๗๘ ๗๘.๓๐ ± ๓.๐๙ > ๐.๐๐๑
๗๒.๕๙ ± ๖.๕๓ ๖๒.๙๐ ± ๒.๒๗ > ๐.๐๐๑
๙๑.๘๑ ± ๖.๔๘ ๒๖.๑๒ ± ๑.๘๙
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วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
ปฏิกิริยาภูมิแพ้เกิดขึ้นหลังจากสัมผัสสารก่อภูมิแพ้
เรียกว่า “Sensitization phase” หลังจากนั้น antigenpresenting cells เช่น macrophages หรือ dendritic cells
จะน�ำ antigen นั้นไปเสนอต่อ T-helper cells (TH : CD 4+)
และ B cell โดย Interleukin (IL)-4 และ IL-13 จาก TH-2
lymphocytes จะกระตุ้นให้ B cells สร้าง IgE ขึ้นมา โดย
allergen-specific IgE เหล่านีจ้ ะจับกับ high affinity receptors
บน mast cell และ basophil รวมทัง้ low affinity receptors
บนเซลล์อนื่ ๆ ด้วย เช่น monocyte, eosinophil และ platelet
หลังจากนั้น เมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้อีก antigen จะ
ท�ำให้เกิด cross-linking ของ IgE ที่อยู่ใกล้เคียงกันกระตุ้นให้
เกิด degranulation ของ mast cells ปล่อย inflammatory
mediators ออกมามากมาย เช่น histamine, leukotriene
C4 (LTC4), prostaglandin D2 (PGD2) สารสื่ออักเสบที่หลั่ง
ออกมาจะท�ำให้เกิด early-phase response (EPR) สารสื่อ
ทั้งหมดที่หลั่งออกมานี้ จะไปกระตุ้น end organs ท�ำให้เกิด
อาการแพ้ตา่ งๆ๑๕ จากการศึกษาฤทธิต์ า้ นการแพ้โดยศึกษาฤทธิ์
ยับยั้งการหลั่ง histamine จาก mast cell และ basophil
พบว่า ในการเกิด degranulation จะมีการหลัง่ สาร histamine
ควบคู่ไปกับการหลั่งเอนไซม์ เบต้าเฮกโซซามินิเดส เสมอ๑๖
ดังนั้นในปัจจุบันการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง histamine จาก
mast cell และ basophil จึงใช้ปริมาณเบต้าเฮกโซซามินิเดส
ที่หลั่งออกมาเป็น marker หรือตัวชี้วัดถึงอาการแพ้ที่เกิดขึ้น
ซึ่งวิธีการวัดปริมาณ เบต้าเฮกโซซามินิเดส ที่หลั่งออกมาโดย
ใช้เทคนิค UV-Visible spectrophotometry ถือเป็นวิธีที่
เชื่อถือได้ สะดวก และรวดเร็ว๑๗
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า พิ กั ด ยาและสมุ น ไพร
ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์เบต้าเฮกโซซามินิเดส คือ พิกัด
ยาตรีกฏุก พริกไทย ดีปลี ช้าพลู สะค้าน และขิง ซึ่งเป็น
สมุนไพรทีม่ รี สร้อนทัง้ นีส้ อดคล้องกับทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
คือ ในคัมภีร์โรคนิทานได้กล่าวไว้ว่า “อาโปธาตุชื่อว่าน�้ำมูก
เมื่ อ พิ ก ารแตกนั้ น ให้ ป วดในสมอง ให้ น�้ ำ มู ก ตก ให้ ต ามั ว
ให้ปวดศีรษะโทษ ๔ ประการนี้”๑๘ เกิดจากความไม่สมดุลของ
ธาตุน�้ำ  และธาตุลม ต้องเลือกใช้ยาสมุนไพร ที่มีรสร้อน เพื่อ
ช่วยให้ธาตุน�้ำและธุาตลมกลับมาท�ำงานได้อย่างสมดุล โดย
อาการที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สอดคล้องกับอาการและอาการแสดง
ของโรคภู มิ แ พ้ ใ นทางแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น นอกจากนี้ ยั ง มี
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพพบว่าสารสกัดชั้นเอทานอลของ
พริกไทยด�ำมีฤทธิ์ต้านการแพ้ โดยการยับยั้งการหลั่งเอนไซม์
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เบต้าเฮกโซซามินิเดสมีค่า IC50 เท่ากับ ๑๔.๐ ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลติ ร ส่วน piperine ซึง่ เป็นสารอัลคาลอยด์ พบในพริกไทยด�ำ 
มีฤทธิต์ า้ นการแพ้ทดี่ ี โดยมีคา่ IC50 เท่ากับ ๑๖.๐ ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร๑๐ เป็นต้น และเมื่อสังเกตสมุนไพรเดี่ยวที่มีฤทธิ์ต้าน
การแพ้ของการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเป็นส่วนประกอบของต�ำรับ
ยาเบญจกูล ทีป่ ระกอบด้วยสมุนไพร ๕ ชนิด คือ ดีปลี ช้าพลู สะค้าน
เจตมูลเพลิงแดง และขิง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศุณิตา
มากชูชิตและคณะ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยศึกษาฤทธิ์ต้าน
การแพ้ ข องสมุ น ไพรเดี่ ย ว ที่ ส ามารถยั บ ยั้ ง เอนไซม์ เ บต้ า
เฮกโซซามินิเดส ในเซลล์ RBL-2H3 พบว่า ดีปลี สะค้าน
เจตมูลเพลิงแดง และขิง มีฤทธิต์ า้ นการแพ้ทดี่ ี มีคา่ IC50 เท่ากับ
๑๔.๑๓ ± ๐.๙๒, ๑๕.๘๒ ± ๒.๐๐, ๑๓.๓๑ ± ๑.๗๘ และ
๑๒.๙๓ ± ๑.๒๘ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล�ำดับ๑๙ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านการแพ้ของการศึกษาครั้งนี้กับการศึกษา
ของศุณติ าพบว่า ตัวอย่างสารสกัดของรายงานของศุณติ ามีฤทธิ์
ต้านการแพ้ที่ดีกว่า ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากความแตกต่างของ
วัตถุดบิ สมุนไพรทีน่ �ำมาใช้ในการศึกษา ซึง่ อาจจะเก็บในฤดูกาล
ที่แตกต่างกัน หรือเก็บจากสถานที่ที่มีสภาพภูมิศาสตร์ต่างกัน
จึงท�ำให้ปริมาณสารส�ำคัญในการออกฤทธิ์ต่างกัน๒๐ ดังนั้นจึง
ควรมีการควบคุมคุณภาพทางเคมี (Chemical fingerprint)
ของวัตถุดบิ สมุนไพรก่อนว่ามีปริมาณสารส�ำคัญทีอ่ อกฤทธิต์ าม
เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ นอกจากนีเ้ มือ่ พิจารณาเปรียบเทียบทัง้
๓ พิกัด พบว่าพิกัดยาตรีกฏุก ซึ่งเป็นยาบ�ำรุงร่างกายประจ�ำ
ฤดู ฝ น มี ฤ ทธิ์ ใ นการต้ า นการแพ้ ที่ ดี ที่ สุ ด และมี ฤ ทธิ์ ดี ก ว่ า
สมุนไพรเดี่ยวคือ พริกไทย ขิง ดีปลี ซึ่งผลครั้งนี้ก็สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของศุณติ า ทีพ่ บว่า ต�ำรับยาเบญจกูลออกฤทธิต์ า้ นการ
แพ้ดีกว่าสมุนไพรเดี่ยวทั้ง ๕ ชนิดภายในต�ำรับ นั่นแสดงถึงผล
ของการน�ำสมุนไพรมารวมกันจึงเกิดการเสริมฤทธิ์หรือเรียกว่า
เกิด Synergistic effect ทัง้ นีก้ เ็ ป็นไปตามทฤษฎีการปรุงยาไทย
ที่จะปรุงยาเป็นพิกัด หมายถึงการใช้สมุนไพรหลายๆ ตัว ตาม
หลักเภสัชกรรมแผนไทยที่มารวมกันเพื่อเพิ่มฤทธิ์ และลดพิษ
จากสมุนไพรเดี่ยวเพื่อท�ำให้มีสรรพคุณที่ดีขึ้นนั่นเอง
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งแรก ที่ได้มีการ
ศึกษาเปรียบเทียบฤทธิต์ า้ นการแพ้ของพิกดั ยาตรีพกิ ดั ทีใ่ ช้ปรับ
ธาตุประจ�ำฤดูกาล สรุปได้ว่า พิกัดยาตรีกฏุกนั้น เป็นยาที่ช่วย
ปรับธาตุและบ�ำรุงร่างกายในฤดูฝนได้จริง เนื่องจากในฤดูฝน
มีความชื้นในอากาศสูง อากาศค่อนข้างเย็นและชื้น ท�ำให้โรค
ภูมิแพ้ก�ำเริบขึ้นโดยเกิดอาการของไข้หวัด มีน�้ำมูกเนื่องจาก
การแพ้และมีความรุนแรงมากกว่าในทุกๆ ฤดูกาล ซึ่งผลของ
งานวิจัยครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ว่าพิกัดยาตรีกฏุกมี
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ฤทธิ์ต้านการแพ้ที่ดี ในขณะที่พิกัดยาอื่นมีฤทธิ์ต้านการแพ้ที่
น้อย แต่ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรมฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของต�ำรับยาตรีผลา พบว่า ตรีผลาเป็นแหล่งรวมวิตามินซี มีสาร
กรดเอลลาจิก กรดแกลลิก กรดชิบูลินิก เบลเลอริคานิน เบต้าซิโตสเตอรอล และฟลาโวนอยด์๒๑ และยังพบรายงานฤทธิ์
ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ฤทธิ์ปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหาร ฤทธิ์ปกป้องแผล
กระเพาะอาหาร กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ฤทธิ์ปกป้องเซลล์
ตับ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด และฤทธิ์ต้าน
มะเร็ง๒๒ ซึ่งต�ำรับตรีผลาอาจจะมีฤทธิ์ต้านการแพ้ด้วยกลไกอื่น
เช่น วิตามินซีชว่ ยการเพิม่ การเคลือ่ นทีข่ องเม็ดเลือดขาวมาช่วย
ก�ำจัดฮิสตามีน๒๓   ที่ไม่เหมือนกับกลไกที่ท�ำการศึกษาในครั้งนี้
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องกลไกการออกฤทธิ์
ต้านการแพ้ในระดับโมเลกุลของตรีผลาซึ่งเป็นต�ำรับรวมใน
อนาคตต่อไป นอกจากนี้เมื่อพิจารณาทฤษฎียาปรับธาตุตาม
ทฤษฏีการแพทย์แผนไทย จะพบว่าพิกดั ยาตรีผลา เป็นยาประจ�ำ
ฤดูรอ้ น ซึง่ โรคทีร่ ะบาดในฤดูรอ้ น มักจะเกีย่ วของกับระบบทาง
เดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ดังนั้น ควรศึกษาว่าพิกัดยาตรีผลา
นั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการท้องเสีย หรือมีฤทธิ์ในการต้าน
เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงได้หรือไม่ ส่วนพิกัด
ยาตรีสาร เป็นยาประจ�ำฤดูหนาว ซึ่งในฤดูหนาวโรคระบาดมัก
จะเกีย่ วข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หรือการติดเชือ้
จากไวรัส ดังนัน้ ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับฤทธิต์ า้ นเชือ้ ไวรัส ฤทธิ์
ป้องกันไข้หวัด หรือฤทธิ์เพิ่มภูมิต้านทาน เป็นต้น นอกจากนี้
ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับฤทธิต์ า้ นการอักเสบด้วย ทัง้ การอักเสบ
เฉียบพลันและการอักเสบเรื้อรัง เนื่องจากในปฏิกิริยาของ
การแพ้ มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิกิริยาการอักเสบเสมอ
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าตรีกฏุกเหมาะที่จะน�ำมาใช้
ในการรักษาโรคภูมิแพ้ เป็นหวัดในช่วงฤดูฝนสมุนไพรเดี่ยวใน
ต�ำรับจะมีฤทธิ์ต้านการแพ้น้อยกว่าต�ำรับ ทั้งนี้เนื่องจากมีสาร
ส�ำคัญช่วยเสริมฤทธิ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้ของไทย
ที่ใช้ยาสมุนไพรเป็นต�ำรับมากกว่าการใช้สมุนไพรเดี่ยว ผลการ
วิจัยของต�ำรับยาตรีกฏุกที่สามารถรักษาอาการภูมิแพ้ในครั้งนี้
ควรน�ำไปพัฒนาเป็นอาหารเสริมต้านการแพ้ได้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมี
ส่วนประกอบเป็นอาหาร คือ พริกไทย ขิง และดีปลี เป็นต�ำรับ
ที่ประกอบไปด้วยเครื่องเทศ ซึ่งน่าจะปลอดภัยและเป็นอาหาร
ดังนัน้ จึงควรพัฒนาต่อยอดเพือ่ ใช้บรรเทาอาการหวัด อาการแพ้
โดยการทดลองในสัตว์ทดลองและศึกษาในคลินิกต่อไป
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Introduction:

Trikatuk remedy (TK) has long been used in Thai traditional medicine for adaptogen or
immunomodulatory agent and for treating diseases in the rainy season. Triphala remedy (TP) is
used to adjust patients’ elements in summer. Trisarn remedy (TS) is a Thai traditional medicine
used in winter. Ya-Tri-Pi-kad is a Thai traditional medicine for adaptogens. It is composed of
9 plants. It is on National herbal drug list of Thailand. The objective of this research was to
investigate the anti-allergic activity of TK, TP and TS remedies.
Method:
Three remedies were extracted by 95% ethanolic and boiling in water and plants ingredients
were extracted by 95% ethanol. All extracts were calculated the percentage of yield and
tested for anti-allergic activity by the inhibition of β-hexosaminidase release from RBL-2H3
cell lines.
Result:
The results showed that the ethanolic extract of TK displayed the highest anti-allergic activity
with IC50 = 38.02 µg/ml followed by the ethanolic extract of Piper nigrum and the ethanolic
extract of Piper retrofractum (IC50 = 44.97 and 50.91 µg/ml, respectively) but were not
significantly different from standard chlorpheniramine (CPM) with 26.12 ± 1.89 µg/ml (p-value
< 0.05).
Discussion and The ethanolic extract of TK and its plants ingredients showed the most potent of anti-allergic
Conclusion:
activity. These results can support using Trikatuk remedy in Thai traditional medicine for
adaptogen and allergy-related diseases.
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