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นิพนธ์ต้นฉบับ
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดชั้นเอทานอลในสมุนไพรเดี่ยวและ
ต�ำรับยาสตรีหลังคลอด
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บทคัดย่อ
ยาสตรีหลังคลอดเป็นตำ�รับยาที่บัญญัติอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้เป็นยาขับน้ำ�คาวปลา บำ�รุงเลือด และ
ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วในหญิงหลังคลอด และยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำ�รับยาสตรี
หลังคลอด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเอทานอลของสมุนไพรเดี่ยว
และตำ�รับยาสตรีหลังคลอด เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยในสัตว์ทดลองและคลินิกต่อไป
วิธีการศึกษา:
นำ�สมุนไพรตัวเดี่ยวและตำ�รับยาสตรีหลังคลอดที่สกัดด้วย ๙๕% เอทานอล มาทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ
โดยทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซีจีเนส-ทูในเซลล์แมคโคฟาจและดูการรอดชีวิตของเซลล์
ผลการศึกษา:
สารสกัดชั้นเอทานอลของตำ�รับยาสตรีหลังคลอด มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซีจีเนส-ทู โดยมีค่า IC50 เท่ากับ
๓.๑๕ ± ๐.๓๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร และสารสกัดสมุนไพรเดีย่ วในตำ�รับทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ เอนไซม์ไซโคออกซีจเี นสทูมากที่สุดคือ สารสกัดชั้นเอทานอลของดอกสารภี โดยมีฤทธิ์ยับยั้งที่ IC50 เท่ากับ ๐.๐๘ ± ๐.๐๐๕ ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร ขณะที่เพรดนิโซโลน (สาร positive control) มีค่า IC50 เท่ากับ ๐.๐๖๕ ± ๐.๐๐๓ ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร
วิจารณ์ และ
สารสกัดตำ�รับยาสตรีหลังคลอดชัน้ เอทานอล มีฤทธิต์ า้ นการอักเสบโดยสามารถยับยัง้ เอนไซม์ไซโคออกซีจเี นส-ทู
สรุปผลการศึกษา: ได้ดี และไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์แมคโคฟาจในหนู
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บทน�ำ

ต�ำรับยาสตรีหลังคลอด เป็นต�ำรับยาที่ใช้ในหญิง
หลังคลอดทีถ่ กู บัญญัตไิ ว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ๑ ซึง่ ใช้เป็นยาที่
ช่วยในการขับน�้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่และช่วยในการ
ไหลเวียนของเลือดในหญิงหลังคลอด ประกอบด้วยสมุนไพร
ตัวเดี่ยว ๑๗ ชนิด ได้แก่ แก่นแกแล แก่นขนุน ว่านชักมดลูก
แก่นฝางเสน เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกดีปลี โกฐเชียง
เถาก�ำแพงเจ็ดชั้น อย่างละ ๑๐ กรัม พริกไทยล่อน รากช้าพลู
ดอกค�ำฝอย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี
เกสรบั ว หลวง อย่ า งละ ๕ กรั ม การใช้ ย าสมุ น ไพรของ
หญิงหลังคลอดส่วนใหญ่จะมีรสเผ็ดร้อน๑ โดยจะเป็นยาที่
ใช้แทนการอยู่ไฟ และรักษาตามอาการของหญิงหลังคลอด
เนือ่ งจากในทางการแพทย์แผนไทยยึดหลักสมดุลของธาตุตา่ งๆ
ในร่างกาย เพราะในภาวะหลังคลอดนั้นมีความแปรปรวน
ที่ท�ำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุในร่างกายขึ้น เนื่องจาก
การคลอดต้ อ งใช้ แรงลมในการเบ่ ง และเสี ย เลื อ ดออกไป
เป็นจ�ำนวนมาก จึงส่งผลให้ธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ เสียสมดุล
การรับประทานอาหารหรือยาที่มีรสร้อนจึงช่วยท�ำให้ร่างกาย
ของหญิงหลังคลอดอบอุ่น ท�ำให้ธาตุไฟเพิ่มขึ้นส่งผลให้ธาตุ
ต่างๆ กลับคืนสูภ่ าวะปรกติ๒ นอกจากการรับประทานยาแล้วยัง
มีการอยูไ่ ฟตามหลักของหมอพืน้ บ้านทีช่ ว่ ยให้การฟืน้ ฟูรา่ งกาย
ของหญิงหลังคลอดอีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยว
กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การต้านมะเร็ง๒ การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี พบว่ามีสารประกอบ brazilin และ
piperine๓ เป็ น ต้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า ต�ำรั บ ยาสตรี ห ลั ง คลอด

เป็นต�ำรับยาที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาการที่เป็น
ในหญิงหลังคลอด เช่น การติดเชื้อ การอักเสบ เป็นต้น ดังนั้น
งานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาฤทธิก์ ารต้านการอักเสบของสาร
สกัดในสมุนไพรเดีย่ วและต�ำรับยาสตรีหลังคลอดสกัดด้วยวิธกี าร
หมักด้วย ๙๕% เอทานอล เนื่องจากที่ผ่านมา ต�ำรับสตรีหลัง
คลอดนี้ ยังไม่เคยมีรายงานการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วย
วิธกี ารยับยัง้ เอนไซม์ไซโคออกซีจเี นส-ทูมาก่อน ดังนัน้ จึงท�ำการ
ทดสอบการอักเสบด้วยวิธกี ารยับยัง้ เอนไซม์ไซโคออกซีจเี นส-ทู
ในเซลล์แมคโคฟาจในหนู (เซลล์ RAW 264.7) เพือ่ ประโยชน์ใน
การศึกษาในสัตว์ทดลองและเพื่อเป็นข้อมูลในการท�ำวิจัยทาง
คลินิกของต�ำรับยาสตรีหลังคลอดต่อไป

วิธีการศึกษา
การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร
ตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย มีแหล่งที่มา
ดังแสดงในตารางที่ ๑ โดยการตรวจสอบความถูกต้องของ
สมุนไพร ตรวจสอบจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (Southern Center of Thai Medicinal Plants) ซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพร ๑๗ ชนิด ได้แก่
แก่นแกแล แก่นขนุน ว่านชักมดลูก แก่นฝางเสน เถาสะค้าน
รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกดีปลี โกฐเชียง เถาก�ำแพงเจ็ดชั้น
(อย่างละ ๑๐ กรัม) พริกไทยล่อน รากช้าพลู ดอกค�ำฝอย
ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง
(อย่างละ ๕ กรัม) น�ำสมุนไพรท�ำการบดหยาบ และน�ำมา
รวมกันเป็นต�ำรับยาสตรีหลังคลอด
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ตารางที่ ๑ แสดงชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ แหล่งที่มา ส่วนที่ใช้ ของสมุนไพรในต�ำรับยาสตรีหลังคลอด
สมุนไพร

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

แหล่งที่มา	

ส่วนที่ใช้

โกฐเชียง
ขนุน
ฝางเสน
ค�ำฝอย
ว่านชักมดลูก
มะลิ
แกแล
สารภี
บุนนาค
พิกุล
ดีปลี
พริกไทย
สะค้าน
ช้าพลู
เจตมูลเพลิงแดง
ก�ำแพงเจ็ดชั้น

Angelica sinensis
Artocarpus heterophyllus
Caesalpinia sappan
Carthamus tinctorius
Curcuma Comosa
Jasminum sambac
Maclura cochinchinensis
Mammea siamensis
Mesua ferrea
Mimusops elengi
Piper longum
Piper Nigrum
Piper ribesioides
Piper samentosum
Plumbago indica
Salacia chinensis

UMBELLIFERAE
MORACEAE
LEGUMINOSAE
COMPOSITAE
ZINGIBERACEAE
OLEACEAE
MORACEAE
GUTTIFERAE
GUTTIFERAE
SAPOTACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PIPERACEAE
PLUMBAINACEAE
CELASTRACEAE

จีน
นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
ราชบุรี
ราชบุรี
ราชบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
สกลนคร
ราชบุรี
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี

ราก
แก่น
แก่น
ดอก
เหง้า
ดอก
แก่น
ดอก
ดอก
ดอก
ผล
ผล
แก่น
ราก
ราก
แก่น

การสกัดสมุนไพรในต�ำรับยาสตรีหลังคลอด
น�ำสมุนไพรเดีย่ วทีบ่ ดหยาบมาในอัตราส่วนทีก่ �ำหนด
มาท�ำการหมักด้วย ๙๕% เอทานอล เป็นเวลา ๓ วัน จากนัน้ จึง
น�ำมากรอง และระเหยแห้งด้วยเครือ่ ง rotary evaporator น�ำ
กากที่ได้จากการกรองไปหมักซ�้ำด้วยวิธีการเดียวกันอีก ๒ รอบ
น�ำสารสกัดที่ได้มาระเหยแห้งอีกครั้งด้วย rotary evaporator
เช่นเดิม ส่วนต�ำรับจะท�ำโดยการน�ำสมุนไพรมาผสมกันดังกล่าว
ข้างต้นและท�ำการสกัดตามวิธีการเดียวกับการสกัดสมุนไพร
ตัวเดี่ยว เมื่อได้สารสกัดแล้วจึงน�ำไปเก็บในภาชนะที่เหมาะสม
ที่อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส
การเพาะเลี้ยงเซลล์๔
น�ำเซลล์ แ มคโคฟาจในหนู (เซลล์ RAW 264.7)
เพาะเลีย้ งในภาชนะเพาะเลีย้ งเซลล์ขนาด ๗๕ ตารางเซนติเมตร
ในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM ที่มี 10% FBS ๑ มิลลิโมลาร์
sodium pyruvate (Gibco, สหรัฐอเมริกา) และบ่มเพาะเซลล์
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ในบรรยากาศทีม่ คี าร์บอนไดออกไซด์
๕% (ปริมาตรต่อปริมาตร) และท�ำการ sub-culture ทุกๆ ๓ วัน

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ท�ำการทดสอบฤทธิ์ ท างชี ว ภาพเกี่ ย วกั บ การต้ า น
การอักเสบโดยทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซีจีเนส-ทู
(cyclooxygenase-2) และดูความเป็นพิษต่อเซลล์แมคโคฟาจ
ในหนู (RAW 264.7)
การทดสอบฤทธิก์ ารต้านการอักเสบด้วยวิธกี ารยับยัง้ เอนไซม์
ไซโคออกซีจีเนส-ทู (COX-2)
วิธีการทดสอบ
น�ำสารสกั ด ที่ ส กั ด เก็ บ ไว้ มาชั่ ง ให้ ไ ด้ ป ริ ม าณ
๕๐ มิลลิกรัม และชัง่ สารทดสอบมาตรฐาน (positive control)
prednisolone ชัง่ ปริมาณ ๑ มิลลิกรัม แล้วน�ำมาท�ำการละลาย
ด้วย DMSO ให้ได้ความเข้มข้นที่ ๕๐ มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร เพือ่
เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นในการทดสอบต่อเซลล์ RAW 264.7
น�ำเซลล์แมคโคฟาจของหนู (RAW 264.7) ทีเ่ ลีย้ งไว้ใน
สภาวะทีไ่ ม่มกี ารกระตุน้ ด้วย LPS ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส
ในบรรยากาศทีม่ คี าร์บอนไดออกไซด์ ๕% (ปริมาตรต่อปริมาตร)
นาน ๔๘ - ๗๒ ชั่วโมง เมื่อครบเวลาจะท�ำการเก็บเซลล์ที่เจริญ
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เติบโตมา และน�ำไปปั่นเหวี่ยงที่ ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที เป็น
ระยะเวลานาน ๕ นาที จากนั้ น ท�ำการน�ำเซลล์ ล งไปใน
96 well plate (๑ × ๑๐๕ เซลล์ต่อหลุม) ในอาหารเลี้ยงเซลล์
DMEM ที่มี 10% FBS ปริมาตรหลุมละ ๑๐๐ ไมโครลิตร
และน�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ในบรรยากาศที่มี
คาร์บอนไดออกไซด์ ๕% (ปริมาตรต่อปริมาตร) นาน ๒๔ ชัว่ โมง
เมื่อครบเวลา ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าทิ้งและเติมอาหารเลี้ยง
เซลล์ใหม่ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS (๕ นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร)
ปริมาตร ๑๐๐ ไมโครลิตรลงไปใน 96 well plate และเติม
สารสกัดที่เตรียมไว้ ที่มีความเข้มข้น ๕๐ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
มาท�ำการเจือจางสารสกัดให้ได้ความเข้มข้นตั้งแต่ ๐.๐๐๐๑
ถึง ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM
โดยเติ ม สารสกั ด ที่ เจื อ จางที่ ค วามเข้ ม ข้ น ต่ า งๆ ลงไปใน
96 well plate ปริมาตร ๑๐๐ ไมโครลิตรต่อหลุม แล้วน�ำไปบ่มที่
อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ในบรรยากาศทีม่ คี าร์บอนไดออกไซด์
๕% (ปริมาตรต่อปริมาตร) นาน ๒๔ ชั่วโมง เมื่อครบเวลา
ดูดสารละลายผิวหน้า (supernatant) ใน 96 well plate มา
๕๐ ไมโครลิตร ใส่ลงไปใน ชุด ELISA 96 well plate (Cayman
Chemical Company, USA) จากนั้นจึงเติม PGE2 Tracer
(๕๐ ไมโครลิตร) และแอนติบอดี PGE2 (๕๐ ไมโครลิตร) ลง
ไปในแต่ละหลุม แล้วน�ำไปบ่มเพาะ ๒๔ ชั่วโมงในสภาวะที่มืด
ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จากนั้นล้างด้วยบัฟเฟอร์ (Polysorbate ๐.๕ มิลลิลิตร เจือจางในน�้ำกลั่น ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร)
แต่ละหลุมเป็นจ�ำนวน ๕ ครั้ง ด้วยปริมาตร ๔๐๐ ไมโครลิตร
และเติมรีเอเจนท์ของ Ellman (๒๐๐ ไมโครลิตร) เพิ่มลงไป
ในแต่ละหลุมและน�ำไปบ่มเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ที่
อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส จากนัน้ วัดค่าการดูดกลืนแสง โดยที่
๔๑๒ นาโนเมตร ท�ำการทดสอบแต่ละตัวอย่าง ๒ ซ�้ำ และน�ำ

% การรอดชีวิตของเซลล์ =

(

ค่าที่ได้มาค�ำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารที่มีเปอร์เซ็นต์การ
ยับยั้งการเกิด Prostaglandins (PEG2) โดยค�ำนวณหาค่า IC50
การทดสอบความมีชีวิตรอดของเซลล์โดยวิธี MTT
วิธีการทดสอบ
น�ำเซลล์แมคโคฟาจ RAW 264.7 ที่เลี้ยงไว้ในสภาวะ
ที่ไม่มีการกระตุ้นด้วย LPS ที่อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ใน
บรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ ๕% (ปริมาตรต่อปริมาตร)
นาน ๔๘ - ๗๒ ชั่วโมง เมื่อครบเวลาจะท�ำการเก็บเซลล์ที่เจริญ
เติบโตมา และน�ำไปปั่นเหวี่ยงที่ ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที เป็น
ระยะเวลานาน ๕ นาที จากนั้ น ท�ำการน�ำเซลล์ ล งไปใน
96 well plate (๑ × ๑๐๕ เซลล์ต่อหลุม) ในอาหารเลี้ยงเซลล์
DMEM ที่มี 10% FBS ปริมาตรหลุมละ ๑๐๐ ไมโครลิตร
และน�ำไปบ่มที่อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ในบรรยากาศที่มี
คาร์บอนไดออกไซด์ ๕% (ปริมาตรต่อปริมาตร) นาน ๒๔ ชัว่ โมง
เมื่อครบเวลา ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าทิ้งและเติมอาหารเลี้ยง
เซลล์ใหม่ที่มีสารสกัด ปริมาตร ๑๐๐ ไมโครลิตร และอาหาร
เลี้ยงเซลล์ ปริมาตร ๑๐๐ ไมโครลิตร ลงไปใน 96 well plate
โดยจะมีช่องของคอนโทรมีเดีย คือ ปริมาตรของอาหารเลี้ยง
เซลล์ ๒๐๐ มิลลิลิตร เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ แล้วน�ำไป
บ่มเช่นเดิมเป็นระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นจึงดูดอาหาร
เลี้ยงเซลล์เก่าออกไปทิ้ง ปริมาตร ๑๐๐ ไมโครลิตร แล้วเติม
สารละลาย MTT ลงไปปริมาตร ๑๐ ไมโครลิตร แล้วน�ำไปบ่ม
ต่อทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียสเป็นเวลา ๓ - ๔ ชัว่ โมง จากนัน้
ดูดอาหารเลีย้ งเซลล์ทงิ้ ให้หมดและละลายผลึกฟอร์มาซานด้วย
ไอโซโพรพานอลกรดไฮโดรคลอลิก ๐.๐๔ โมลาร์ (isopropanol
0.04 M HCl) ปริมาตร ๑๐๐ ไมโครลิตร แล้วน�ำไปวัดค่า
ดูดกลืนแสงที่ ๕๗๐ นาโนเมตร แล้วน�ำค่ามาค�ำนวณความมีชวี ติ
รอดของเซลล์ ดังสมการ

ค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงของคอนโทรลมีเดีย

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
ในการศึ ก ษาการทดสอบฤทธิ์ ท างชี ว ภาพเกี่ ย ว
กั บ ฤทธิ์ ก ารต้ า นการอั ก เสบ โดยวิ ธี ก ารการยั บ ยั้ ง เอนไซม์
ไซโคออกซีจเี นส-ทู (cyclooxygenase-2) จะท�ำการทดสอบซ�ำ้
ตัวอย่างละ ๒ ครัง้ และทดสอบความมีชวี ติ รอดของเซลล์โดยวิธี

(

X ๑๐๐

MTT จะท�ำการทดสอบซ�ำ้ ตัวอย่างละ ๓ ครัง้ เพือ่ เป็นการตรวจ
สอบความแม่นย�ำของผลที่ได้ และน�ำผลที่ได้ในการทดลองมา
ตรวจวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (± SEM)
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ผลการศึกษา
จากผลการทดสอบพบว่า สารสกัดเอทานอลต�ำรับ
ยาสตรีหลังคลอด มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบที่มีการยับยั้ง
เอนไซม์ไซโคออกซี่จีเนส-ทู (COX-2) ที่ IC50 เท่ากับ ๓.๑๕ ±
๐.๓๐ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่ เพรดนิโซโลน ซึ่งเป็นสาร
มาตรฐาน มีค่า IC50 เท่ากับ ๐.๐๖๕ ± ๐.๐๐๓ ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร ในขณะที่สารสกัดชั้นเอทานอลของดอกสารภี มีฤทธิ์

561

ในการต้านการอักเสบดีกว่าเพรดนิโซโลน โดยสามารถยับยั้ง
เอนไซม์ไซโคออกซี่จีเนส-ทู (COX-2) ได้ที่ IC50 เท่ากับ ๐.๐๘
± ๐.๐๐๕ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร อีกทั้งไม่มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์อีกด้วย ดังตารางที่ ๒ ซึ่งแสดงค่าฤทธิ์การต้านการอักเสบ
โดยการยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซีจีเนส-ทู (IC50 ± SEM) และ
เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตรอดของเซลล์

ตารางที่ ๒ แสดงฤทธิ์การต้านการอักเสบโดยการยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซีจีเนส-ทู IC50 ± SEM (n = ๒) และเปอร์เซ็นต์ความมี
ชีวิตรอดของเซลล์ (n = ๓)
สมุนไพร
รหัสแสดง
			
โกฐเชียง
แก่นขนุน
แก่นฝางเสน
ค�ำฝอย
ว่านชักมดลูก
มะลิ
แกแล
สารภี
บุนนาค
พิกุล
เกสรบัวหลวง
ดีปลี
พริกไทย
เถาสะค้าน
รากช้าพลู
เจตมูลเพลิงแดง
ก�ำแพงเจ็ดชั้น
ต�ำรับยาสตรีหลังคลอด
Prednisolone (positive control)

ASE
AHE
CSE
CTE
CCE
JSE
MCE
MSE
MFE
MEE
NNE
PLE
PNE
PRE
PSE
PIE
SCE
STK95E
PN

IC50 ± SEM
เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตรอดของเซลล์
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
๒๙.๒๕ ± ๑.๔๓
๔.๕๗ ± ๐.๐๘
๑๙.๑๓ ± ๐.๗๒
๒๙.๘๗ ± ๐.๗๗
๑.๓๗ ± ๐.๐๘
> ๑๐๐
๓๗.๗๖ ± ๐.๗๙
๐.๐๘ ± ๐.๐๐๕
๘.๓๘ ± ๐.๖๘
๕๘.๖๘ ± ๖.๕๓
> ๑๐๐
๕.๒๒ ± ๐.๕๓
๑๒.๗๒ ± ๐.๗๙
๑๐.๘๘ ± ๘.๘๘
๑๑.๗๙ ± ๓.๒๐
๗.๙๖ ± ๒.๔๔
> ๑๐๐
๓.๑๕ ± ๐.๓๐
๐.๐๖๕ ± ๐.๐๐๓

> ๑๐๐
> ๑๐๐
๘๐.๘๗ ± ๒.๑๐
> ๑๐๐
> ๑๐๐
๙๖.๗๗ ± ๒.๖๕
> ๑๐๐
๗๕.๓๗ ± ๐.๓๒
๘๗.๔๓ ± ๒.๒๘
> ๑๐๐
๘๗.๙๗ ± ๒.๖๕
๙๕.๕๖ ± ๗.๓๔
๕๗.๓๔ ± ๖.๒๓
๘๗.๕๔ ± ๕.๔๓
> ๑๐๐
๙๘.๕๖ ± ๔.๒๓
> ๑๐๐
> ๑๐๐
> ๑๐๐

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐
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๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

รูปที่ ๑ แสดงฤทธิ์การต้านการอักเสบโดยการยับยั้งเอนไซม์ไซโคออกซีจีเนส-ทู (COX-2) (n = ๒)

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สารสกัด
เอทานอลของต�ำรับยาสตรีหลังคลอดมีฤทธิ์ในการต้านการ
อักเสบโดยยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase-2 ซึ่งเอนไซม์นี้
ท�ำหน้าที่เปลี่ยน arachidonic acid ให้เป็น prostaglandin
G2 (PGE2) ซึง่ เอนไซม์ชนิดนีม้ คี วามส�ำคัญในการสร้างสาร PGE2
ที่เป็น inflammatory mediators ที่ส�ำคัญในกระบวนการ
อักเสบเฉียบพลัน๕ เนื่องจากในกระบวนการอักเสบเฉียบพลัน
จะพบได้ว่า ปริมาณของ PGE2 จะถูกสร้างขึ้นในปริมาณที่สูง
ขึ้น๕, ๖ ในเซลล์แมคโคฟาจที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วย
LPS ซึ่งกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นมีผลท�ำให้ปริมาณเอนไซม์
cyclooxygenase-2 เพิ่มสูงขึ้น๗
การศึกษาในสารสกัดชัน้ เอทานอลในสมุนไพรเดีย่ วใน
ต�ำรับยาสตรีหลังคลอด พบว่า สมุนไพรตัวเดีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพมาก
ที่สุดในต�ำรับ ในการยับยั้งการอักเสบ คือ สารสกัดเอทานอล
ของดอกสารภี โดยมีฤทธิ์ยับยั้งที่ IC50 เท่ากับ ๐.๐๘ ± ๐.๐๐๕
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบที่
ใกล้เคียงสารมาตรฐาน (prednisolone) อีกทั้งไม่มีความเป็น
พิษต่อเซลล์อีกด้วย (๗๕.๓๗ ± ๐.๓๒ ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)
และยังไม่มีรายงานการวิจัยฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยการยับยั้ง

เอนไซม์ไซโคออกซิจิเนส-ทู ของต�ำรับยาสตรีหลังนี้มาก่อน แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษากลไกยับยั้งการอักเสบอื่นๆ ไปจนถึง
ระดับโมเลกุล และการศึกษาฤทธิต์ า้ นการอักเสบในสัตว์ทดลอง
ยังต้องการข้อมูลเพื่อยืนยันเพิ่มเติมถึงฤทธิ์การต้านการอักเสบ
และความเป็นพิษของต�ำรับยาสตรีหลังคลอด เพื่อใช้ในการ
ส่งเสริมการน�ำสมุนไพรในต�ำรับยาสตรีหลังคลอดทีถ่ กู บัญญัตใิ น
บัญชียาหลัก มาใช้กับหญิงหลังคลอดเพื่อพัฒนาเป็นยาแก้ปวด
และต้านการอักเสบที่มีผลข้างเคียงที่ลดลง
ดังนั้นงานวิจัยนี้ใช้สรุปเป็นข้อมูลในการสนับสนุน
การใช้ต�ำรับยาสตรีหลังคลอดในหญิงหลังคลอดเพื่อใช้ในการ
ลดการอักเสบและบรรเทาอาการเจ็บปวดของหญิงหลังคลอด
เพื่อขับน�้ำคาวปลา แต่อย่างไรตาม ในบัญชียาหลักแห่งชาติได้
ระบุไว้ให้รับประทานในรูปแบบยาต้ม ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา
ต�ำรับยาที่สกัดด้วยชั้นน�้ำต่อไป
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Introduction:

Thai traditional remedy for postpartum care called “Sa-Tri-Lhang-Klod” (STK) which is the
lists of The National List of Essential Herbal Medicines (NLEM) has been used for postpartum
care for excrete lochia, blood tonic and blood circulation. Previous study has no report of
this remedy for anti-inflammatory by inhibition cyclooxygenase-2 enzyme (COX-2). Thus, the
objective of the study was to investigate anti-inflammatory effects of the ethanolic extract of
STK remedy via inhibition of COX-2 enzyme.
Method:
STK were extracted with 95% ethanol. The ethanolic extract of remedy and plant ingredients
in these remedy were tested for anti-inflammatory effects via COX-2 pathway on macrophages
cells of murine (RAW 264.7). Moreover, the viability of macrophage cells was determined by
MTT assay.
Result:
The results showed that the IC50 value of the ethanolic extract of remedy was 3.15 ± 0.30
µg/ml while, prednisolone (positive control) was at 0.065 ± 0.003 µg/ml. In addition, the IC50
values of ethanolic extract of Mammea siamensis (0.08 ± 0.005 µg/ml) were higher than
prednisolone.
Discussion and The ethanolic extract of Sa-Tri-Lhang-Klod remedy showed anti-inflammatory by inhibition of
Conclusion:
cyclooxygenase-2 enzyme and non-toxic for cell (viability of cell).
Key words: Anti-inflammatory, Cyclooxygenase-2, Thai traditional post partum remedy

