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บทคดัย่อภาษาไทย  

60312303 : นิติวทิยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : สารสกดัใบกระท่อม, มาลาเรีย, หนูทดลอง 

นางสาว นุตกานต ์ทองสนัทดั: ผลของสารสกดัจากใบกระท่อม ในหนูไมซ์ท่ีติดเช้ือมาลาเรียพลาสโม
เดียมโยอิไล อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั :  มูฮ าหมดั นิยมเดชา 

 
“กระท่อม” โดยเฉพาะส่วนใบของพืช Mitragyna speciosa (Korth) Havil. (MS) เป็นพืชท่ีมีสรรพคุณ

ทางการแพทย ์ในประเทศไทยมกัมีการน าไปใชรั้กษาอาการท่ีมีความรุนแรงน้อย  เช่น ไข ้ทอ้งเสีย ใชล้ดภาวะ
ความเครียดความเหน่ือยลา้จากการท างาน ใชล้ดอาการภาวะเลิกยาเสพติดกลุ่ม opioid ในทางเภสชัวทิยากระท่อม
มีฤทธ์ิตา้นการไอ การเจ็บปวด ตา้นการอกัเสบ และตา้นอาการทอ้งร่วง ปัจจุบนัยงัคงพบรายงานการด้ือยาของโรค
มาลาเรียในทุกปี ดงันั้นการศึกษาคน้ควา้สารคุณสมบติัใหม่เพ่ือน ามาใชพ้ฒันาการรักษาโรคมาลาเรียยงัคงมีความ
จ าเป็น น าไปสู่การศึกษาถึงประสิทธิผลของสารสกดัจากใบกระท่อมในหนูไมซ์ท่ีติดเช้ือมาลาเรียพลาสโมเดียม
โยอิไล ใช ้ICR mice ทั้งหมด 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตวั มีระยะเวลาการทดลองทั้งหมด 8 วนั สารสกดัจากใบกระท่อม
ท่ีปริมาณ 75 mg/kg และ 150 mg/kg ถูกเตรียมใน Cosovent อตัราส่วน น ้ ากลัน่: Tween 80: propylene glycol ท่ี 
4:1:4 ในวนัท่ี 3 หลงัการติดเช้ือของหนูทดลอง การรักษาดว้ยสารสกดัจากใบกระท่อม จะถูกป้อนดว้ยวธีิทางปาก
โดยตรง (1 คร้ัง/วนั) ขณะท่ียา artesunate จะถูกใชเ้ป็นยามาตรฐานตา้นเช้ือมาลาเรีย ท่ีปริมาณ 2.4 mg/kg ถูกให้
ทางการฉีดเขา้ผนงัช่องทอ้ง ก่อนและหลงัการฉีดเช้ือพลาสโมเดียมโยอิไลท่ี day0 หนูทุกกลุ่มจะถูกติดตาม อตัรา
การมีชีวติรอด ความเขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดงท่ีอดัแน่น และปริมาณเมด็เลือดแดงท่ีติดเช้ือ ดว้ยการยอ้มสี Giemsa 
และถูกตรวจนบั การทดลองพบวา่ หนูกลุ่ม Py only เร่ิมตายลงเหลือ 60% ในวนัท่ี 5 และเสียชีวิตทั้งหมดในวนัท่ี 
7 หนูกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัจากใบกระท่อมทั้ง 2 กลุ่ม เร่ิมเสียชีวิตในวนัท่ี 6 ของการทดลอง โดยกลุ่มโดส 75 mg 
หนูมีอตัราการรอดชีวิตท่ี 100% และท่ีปริมาณ 150 mg หนูมีอตัราการรอดชีวิตท่ี 60% อยา่งไรก็ตามกลุ่มท่ีรักษา
ดว้ยใบกระท่อม ยงัพบการเพ่ิมข้ึนของ %parasitemia มากกว่า 50% เม่ือเทียบกับกลุ่ม Py only ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
ปริมาณเช้ือในเมด็เลือดแดงของกลุ่มท่ีติดเช้ือมีมากถึง 60% ในวนัท่ี 6 ซ่ึงตรงขา้มกบักลุ่มท่ีไดรั้บยา artesunate ท่ีมี
การลดลงของ %parasitemia อย่างชดัเจน ในวนัท่ี 8 ของการทดลอง หนูทุกกลุ่มจะถูกเก็บอวยัวะตบั เพื่อน ามา
ศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และการเปล่ียนแปลงทางจุลกายวิภาคของตบั ดว้ยการยอ้มสี H&E ผลพบวา่หนู
กลุ่มติดเช้ือทุกกลุ่ม ตบัมีขนาดใหญ่ข้ึน มีสีน ้ าตาลคล ้า แตกต่างจากกลุ่มไม่ติดเช้ือ และเม่ือยอ้ม H&E ตบัของกลุ่ม
ท่ีติดเช้ือทั้งหมด พบว่า กลุ่มท่ีได้รับสารสกดัจากใบกระท่อมทั้ ง 2 ปริมาณ สามารถลดความเปล่ียนแปลงของ 
hepatocytes ลดการขยายตัวของ  sinusoids และลดปริมาณการสะสม  hemozoin ใน  Kupffer cell ตับได้ เม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการรักษาเลย ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ สารสกดัจากใบกระท่อมไม่มีคุณสมบติัใน
การตา้นเช้ือมาลาเรียโดยตรงเม่ือเทียบกบัยามาตรฐาน artesunate แต่สามารถช่วยเพ่ิมระยะเวลาการรอดชีวติ และ
ช่วยบรรเทาความรุนแรงของพยาธิสภาพในตบัของหนูทดลองท่ีติดเช้ือมาลาเรียได ้ซ่ึงอาจเป็นผลจากคุณสมบติั
ตา้นการอกัเสบของใบกระท่อม แมก้ระท่อมจะถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายทัว่โลก แต่ยงัไม่พบการน ามาใชท้างยาหรือ
ทางการแพทยอ์ยา่งเป็นทางการ ดงันั้น จากผลการทดลองในงานวิจยัน้ี จึงน่าสนใจท่ีจะน าไปต่อยอด เพื่อศึกษา
คุณสมบติัทางการแพทยข์องสารสกดัจากใบกระท่อมต่อไป 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

60312303 : Major (FORENSIC SCIENCE) 
Keyword : EXTRACT KRATOM LEAF MALARIA LAB RAT. 

MISS NUTTAKAN THONGSUNTUD : EFFECT OF MITRAGYNA SPECIOSA 
(KORTH) HAVIL. EXTRACT IN PLASMODIUM YOELII (PY) INFECTED MICE. THESIS 
ADVISOR :  MUHAMMAD NIYOMDECHA 

The leaves of the Mitragyna speciosa (Korth) Havil. (MS) tree, known as ‘kratom’ in Thailand, were 
originally used mainly in treating mild medical problems, fever, diarrhea, and to reduce the strain and fatigue of 
physical labor. However, it was used to suppress opiate withdrawal symptoms. Pharmacologically, MS has been 
shown to possess antitussive, anti-nociceptive, anti-inflammatory and antidiarrheal properties. Since the 
emergence of drug resistant strains of malaria parasites, the rate of resistance has been increasing and limiting 
adequate treatment of malaria. The aim of this study was to investigate the medicinal properties of MS extract, 
so as to provide more pharmacological evidence, whether it could show the ability to treat malaria Plasmodium 
Yoelii (Py) infected mice. Thirty five ICR mice were separated to 7 groups (5 each) and performed this 
experiment for 8 days. The ethanolic leaf extract of MS at doses of 75 and 150 mg/kg were prepared in 
cosolvent (distilled water: Tween 80: propylene glycol; 4:1:4). At day 3 after infection, the four-day 
suppressive, curative effects of MS against infection were carried out by intraorally treatment of MS in Py 
infected mice once a day and using Artesunate (ART, 2.4 mg/kg, i.p.) as a positive control, anti-malarial drug. 
Survival rate, % hematocrit and % parasitemia were then examined and subsequently calculated. Py infected 
mice started to die and showed decrease in survival rate at day 5 (60%) to day 7 (0%). Six days after infection, 
MS extract at a dose of 75 and 150 mg/kg exerted prolong survival rate, 100% and 60% respectively, but % 
parasitemia still be high and more than 50% when compared to Py infected mice. For histomorphological 
determination at day 8, livers were collected, processed and stained with hematoxylin and eosin. In Py infected 
mice, MS treatment could decrease changes of hepatocytes, distension of sinusoids and hemozoin accumulation 
in Kupffer cells. In conclusion, Kratom is now used worldwide with no medical prescription or supervision. 
The evidence that supports its use for clinical purposes is still required. In present study, MS extract showed no 
anti-malarial activity but it could prolong survival rate that may be further studied. However, the decreased 
severity of liver by MS extract may be mediated via its anti-inflammatory effect. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เร่ือง ผลของสารสกดัจากใบกระท่อม ในหนูไมซ์ท่ีติดเช้ือมาลาเรียพลาสโม
เดียม โยอิไล ส าเร็จลุลวงไปได้ดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บค าแนะน า แนวทางในการด าเนินงานวิจยั และ
ความช่วยเหลือจาก อาจารย ์ดร.มูฮมัหมดั นิยมเดชา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ ขอกราบ
ขอบพระคุณ  ศาสตราจารย ์ดร. พ.ท.ญ. สุพิน ชมภูพงษ ์อาจารยที์ปรึกษาร่วม ท่ีให้ความช่วยเหลือดว้ย
ความเมตตายิ่งในการด าเนินงานวิจยัมาโดยตลอด งานวิจยัช้ินน้ีจะส าเร็จลุล่วงไปไม่ไดเ้ลย หากไม่ได้
รับความกรุณาจากท่านอาจารยท์ั้ งสอง ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้ งสองมา ณ 
โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ คุณพรยพุา สงวนวงษ ์นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรกายวภิาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ท่ีเป็นพี่เล้ียงในการท าแล็ป พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า ใหก้ารช่วยเหลือตั้งแต่
เร่ิมท าการทดลองจนส้ินสุดกระบวนการในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณสมาชิกแล็ปนิวโรไซน์ทุก
คน ท่ีช่วยเหลือในการให้ค  าแนะน าในการท าแล็ป ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น นิติวิทยาศาสตร์ รุ่น 13 ทุก
คนท่ีคอยช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจ ใหค้  าปรึกษาดว้ยดีมาโดยตลอด 

ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณนายสุวิทย์ ทองสันทดั และนางยุธยา ทองสันทดั บิดามารดา 
ผูส้นบัสนุนขา้พเจา้ในทุก ๆ ดา้น เป็นทั้งก าลงัใจและก าลงัเงินตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา  ผูว้ิจยัจึงขอก
ราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  
  

นางสาว นุตกานต ์ ทองสันทดั 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

กระท่อม เดิมถูกจดัจ าแนกอยูใ่นกลุ่มพืชเสพติด ตามขอ้ก าหนดใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ. 2522 ในฐานะยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (1) เม่ือเสพเข้าไปจะมีอาการมึนเมา พบการใช้

กระท่อมมากในกลุ่มวยัรุ่น ใชเ้พื่อความสนุกสนาน โดยรู้จกักนัในช่ือ 4x100 คือการน าใบกระท่อม

ไปผสมกบัสารอ่ืนตามท่ีอยากจะให้มีฤทธ์ิตามท่ีตอ้งการ(2) ปัจจุบนั กระท่อมถูกปลดจากยาเสพติด

ให้โทษประเภทท่ี 5 ตาม พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 (ฉบบัท่ี 8) เน่ืองจากในหลายประเทศ

พืชกระท่อมไม่ไดถู้กก าหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษ ดงันั้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากลและ

บริบทของสังคมไทย ท่ีในบางพื้นท่ีมีการบริโภคพืชกระท่อมตามวถีิชาวบา้น จึงยกเลิกพืชกระท่อม

จากการเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 5 

ปัจจุบนัในประเทศไทย พบปัญหาการก่ออาชญากรรมท่ีมีสาเหตุจากการใช้สารเสพติด
อยา่งต่อเน่ืองปรากฎในส่ือสังคมออนไลน์ เน่ืองจากสารเสพติดมีราคาถูกและจดัหาไดง่้าย ไม่วา่จะ
เป็นยาบา้ ยาไอซ์ โคเคน กญัชา หรือแมแ้ต่กระท่อม ท่ีถูกปลดจากการเป็นสารเสพติดประเภทท่ี 5 
ท าให้การซ้ือหามาเสพท าได้ง่ายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีความอยากรู้อยากลองถึง
คุณสมบติัการมึนเมาของการเสพกระท่อม ก็สามารถซ้ือหาไดโ้ดยไม่ผิดกฎหมาย และยงัมีการน า
กระท่อมมาใช้เสพได้หลากหลายวิธีโดยเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะใน Facebook, 
YouTube, Twitter หรือช่องทางอ่ืน ๆ(3) ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุน าไปสู่การใช้สารเสพติดอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึน อยา่งไรก็ตามเม่ือกระท่อมถูกปลดจากการเป็นสารเสพติดประเภทท่ี 5 แลว้ จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาพิสูจน์ถึงคุณสมบติัของกระท่อมในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการ
เป็นสารเสพติด โดยเฉพาะในทางการแพทย ์พบวา่ในต่างประเทศมีการศึกษาการใชก้ระท่อมในทาง
การแพทยอ์ย่างแพร่หลาย แต่ในประเทศไทยเอง เน่ืองจากในอดีตกระท่อมจดัอยู่ในกลุ่มวตัถุผิด
กฎหมาย จึงเป็นอุปสรรคต่อการน ามาศึกษา ดงันั้นการศึกษาคุณสมบติัของกระท่อมในประเทศไทย 
จึงเป็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ 

ในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์หลกัฐานมีความส าคญัต่อรูปคดี โดยนิติ
วทิยาศาสตร์ เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการน าหลกัวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหาทาง
กฎหมาย และพิสูจน์ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัคดีความ โดยจ าแนกตามประเภทของวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่ 
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นิติวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ นิติวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์(4) ใน
งานวิจยัฉบบัน้ี ไดน้ านิติวิทยาศาสตร์ในสาขา นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology) และ นิติเภสัช
วิทยา (Forensic Pharmacology) มาใช้ เพื่อพิสูจน์คุณสมบติัของกระท่อมท่ีนอกเหนือจากการเป็น
สารเสพติด โดยการศึกษาการน าไปใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย ์ 

กระท่อม สร้างสารเคมีในกลุ่มแอลคาลอยด์หลายชนิด สารเคมีในกระท่อมท่ีนักวิจยัให้
ความส าคญั คือ สารไมทราไจนีน เน่ืองจากมีสรรพคุณในการรักษาอาการปวด(2) 

สารไมทราไจนีน มีลกัษณะทางกายภาพเป็นผงสีขาว ละลายไดดี้ในตวัท าละลายอินทรีย ์
เช่น แอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ม และละลายไดดี้ในกรด(5) ในปี ค.ศ. 2010 มีรายงานความสัมพนัธ์
ของโครงสร้างสารไมทราไจนีนกบัฤทธ์ิลดความเจ็บปวด โดยการเปล่ียนแปลงโครงสร้างดว้ยการ
เปล่ียนหมู่แทนท่ี ส่งผลใหคุ้ณสมบติัของการเป็นยาแกป้วดลดลงหรือหมดไป(6) เม่ือน ามาทดลองใน
หนูทดลอง พบวา่ สารสกดัไมทราไจนีน ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะสมอง ท า
ให้พฤติกรรมการกินอาหารของหนูทดลองลดลงอย่างเห็นได้ชัด(7) นอกจากนั้นสารสกัดจากใบ
กระท่อม ยงักระตุน้เซลล์ประสาทบริเวณกา้นสมอง ส่งผลต่อสารส่ือประสาทซีโรโทนิน(8) ซ่ึงสาร
ชนิดน้ี ควบคุมการหลับ-ต่ืน ให้เป็นปกติ หากสารน้ีหลั่งในปริมาณท่ีน้อยลง จะส่งผลในด้าน
พฤติกรรมและอารมณ์ 

อย่างไรก็ตาม ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แมพ้ืชกระท่อมจะถูกปลดจากการเป็นสารเสพติด แต่
เน่ืองจากมีรายงานผลของการใชก้ระท่อมต่อระบบประสาท มีผลต่อกระบวนการคิดและพฤติกรรม
การแสดงออกหลงัการใช้/หรือหยุดใช้ เช่น ในประเทศมาเลเซียมีรายงานว่า กระท่อมนิยมใช้ใน
กลุ่มผูท่ี้ติดสารเสพติด เน่ืองจากหาไดง่้ายและราคาถูกกวา่สารเสพติดชนิดอ่ืน ท าให้ผูใ้ชติ้ดและหา
มาเสพเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ(9) ส่วนในประเทศไทยผูท่ี้ใชก้ระท่อม มกัน าใบกระท่อมไปตม้ผสมกบัยาแก้
ไอน ้ าด า ยากนัยุง น ้ าอดัลม และไส้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้มีฤทธ์ิมึนเมาอย่างรุนแรง ซ่ึง
เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ 4x100(10) หลงัพืชกระท่อมถูกปลดล็อค จะพบเห็นประชาชนน าใบกระท่อมมา
วางจ าหน่ายอยา่งดาษด่ืน กลุ่มผูเ้สพใบกระท่อมหาซ้ือไดง่้ายข้ึน และสามารถเสพไดอ้ยา่งอิสระ ท า
ให้ผูว้ิจยั สนใจท่ีจะน าสารสกดัจากใบกระท่อม มาท าการศึกษาในหนูทดลอง เพื่อศึกษาผลของการ
ใช้สารสกดัจากใบกระท่อมในทางการแพทย ์โดยใช้ในการศึกษาคุณสมบติัของกระท่อมในการ
รักษาโรคมาลาเรียในหนู 

เน่ืองจากโรคมาลาเรีย ไขจ้บัสั่น หรือไขป่้า (Malaria) เป็นโรคติดเช้ือโปรโตซัวในกลุ่มพ
ลาสโมเดียม (Plasmodium spp.) ติดต่อสู่คนโดยการกดัของยุงกน้ปล่อง (Anopheles spp.) เป็นโรค
ส าคญัท่ียงัพบการระบาดในพื้นท่ีประเทศไทยท่ีมีเขตติดต่อกบัเพื่อนบา้น นอกจากน้ีพื้นท่ีดงักล่าว
ยงัพบวา่มีการปลูกกระท่อมหรือเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืชกระท่อม โดยโรคไขม้าลาเรีย
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เคยมีรายงานการติดเช้ือจากคนสู่คน ผ่านทางการรับเลือด การปลูกถ่ายอวยัวะ และจากมารดาสู่
ทารกในครรภแ์ต่นอ้ยมาก โรคไขม้าลาเรียพบมากในภูมิภาคเขตร้อนช้ืนและมกัพบการระบาดมาก
ในช่วงฤดูฝน ซ่ึงยุงกน้ปล่องจะวางไข่ในแหล่งน ้ าตามธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณท่ีอากาศอบอุ่น 
ไข่จะฟักเป็นลูกน ้ าภายใน 2 – 3 วนั และมีระยะเวลาในการเป็นลูกน ้ าอีก 9 – 12 วนัก่อนท่ีจะ
กลายเป็นยุงตวัเต็มวยั โดยยุงตวัเมียเท่านั้นท่ีดูดเลือดคนและสัตว ์และสามารถน าเช้ือมาลาเรียได ้ผู ้
ท่ีรับเช้ือมาลาเรียไปแลว้ ส่วนใหญ่จะมีระยะฟักตวัของโรคประมาณ 10 – 14 วนั หรืออาจยาวนาน
กวา่นั้นข้ึนอยูก่บัชนิดของเช้ือพลาสโมเดียมท่ีไดรั้บ อาการส าคญัของโรคไขม้าลาเรีย คือ ไข ้หนาว
สั่น ปวดศีรษะ ปวดกลา้มเน้ือ บางรายท่ีอาการรุนแรงอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่น ตบัวาย ไตวาย ไข้
มาลาเรียข้ึนสมอง ท าให้เสียชีวิตไดห้ากไม่ไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้งอยา่งทนัท่วงที(11) แมว้า่รายงาน
การติดเช้ือและอตัราการตายของผูป่้วยจากโรคมาลาเรียจะมีแนวโนม้ลดลงทุกปี แต่ปัจจุบนั ยงัไม่
พบรายงานการใชว้คัซีนหรือยาท่ีใชจ้  าเพาะเพื่อป้องกนัรักษาโรคมาลาเรียเช่นกนั  

หากพบวา่กระท่อมมีคุณสมบติัในการตา้นมาลาเรีย จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบา้นในพื้นท่ี
เป็นอยา่งยิ่งในการน ากระท่อมมาใชใ้นการรักษา เน่ืองจากกระท่อมนั้นมีราคาถูกและหาไดง่้ายใน
ปัจจุบนั นอกจากนั้นจะเป็นประโยชน์ในทางการแพทยส์ร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทย ในการ
คน้พบยาตา้นมาลาเรียชนิดใหม่อีกดว้ย 
 Plasmodium yoelii XL (Py) เป็นเช้ือปรสิตก่อโรคมาลาเรียในหนู และมีความนิยมน ามา
เป็นตน้แบบในการศึกษาความรุนแรงของโรคมาลาเรียมีหลายการศึกษาพบว่าเช้ือ Py มีการชกัน า
การเกิดโปรตีนกระตุน้การอกัเสบในปริมาณท่ีมากข้ึน รวมถึงกลไกการเกาะรวมกนัของ pRBCs ใน
หลอดเลือดและเซลล์อ่ืน ๆ เช่นเดียวกบัเช้ือท่ีก่อโรคในคน(12) ส่งผลใหมี้การด าเนินของพยาธิสภาพ
ท่ีใกลเ้คียงกบัมนุษย ์ดงันั้นเช้ือ Py ชนิดน้ีจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

เพื่อให้หนูทดลองไดรั้บสารสกดัใบกระท่อมในปริมาณท่ีแน่นอน ผูว้จิยัจึงใหส้ารสกดั ดว้ย
วิธี gavage ตั้งแต่วนัท่ี 3-7 จากนั้นจะน าอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตบั มาศึกษาพยาธิสภาพ โดยอาศยั
หลกัการ การผา่ทางนิติพยาธิวิทยา คือ เร่ิมตั้งแต่การตรวจสภาพภายนอก ตรวจบาดแผล และการ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของร่างกายภายนอก  แลว้จึงผา่เพื่อตรวจภายใน เพื่อหาสาเหตุการตาย กลไกใน
การตาย และในบางราย อาจจะช่วยเป็นแนวทางให้ทราบถึงพฤติการณ์ในการตายได้(13) เพื่อให้
ทราบรายละเอียด และขอ้มูลตามตอ้งการ โดยในงานวิจยัน้ี ไดศึ้กษาถึงความผิดปกติภายใน เช่น 
ความผิดปกติของตบั ในหนูไมซ์ ใชว้ิธีตรวจดูทางจุลกายวิภาคศาสตร์ จากการตดั section พาราฟิน
บล็อค ยอ้มสี H&E น ามาศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์และวเิคราะห์ผล  
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากใบกระท่อม ในหนูทดลองท่ีติดเช้ือมาลาเรียพ
ลาสโมเดียมยอิไล (Plasmodium yoelii XL (Py)) 
 

1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย 

สารสกดัจากใบกระท่อมน่าจะไม่มีความเป็นพิษต่อหนูทดลองท่ีปกติ และมีประสิทธิผลท่ี

สามารถตา้นเช้ือมาลาเรียและสามารถบรรเทาความรุนแรงต่ออวยัวะตบัของหนูทดลองท่ีติดเช้ือ

มาลาเรียพลาสโมเดียมโยอิไลได ้

1.4 ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้    สารสกดัจากใบกระท่อม 

ตวัแปรตาม   หนูไมซ์ท่ีไดรั้บการรักษา 

ตวัแปรควบคุม   เช้ือ Plasmodium yoelii XL (Py)  

 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
1.5.1 สกัดใบกระท่อมเพื่อการศึกษา โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ภายใตก้ารดูแลของ อาจารย ์ดร. มูฮมัหมดั นิยมเดชา โดยมีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ 

 การศึกษา ผูเ้ขียน 
 การแยกเมทแอมเฟตามีนกบัได

เมทิลแอมเฟตามีนในตวัอยา่ง
ยาบา้ดว้ยวธีิ Thin Layer 
Chromatography (TLC) และวธีิ 
Gas Chromatography (GC)  

ศิริกญัญา เรืองศรี, 2552 

 การวเิคราะห์หาปริมาณสารเมท
แอมเฟตามีนในยาเสพติดดว้ย
เทคนิค Thin-Layer 
Chromatography และโปรแกรม

วรรณิศา กล่ินจนัทร์, 2555 
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วเิคราะห์ภาพ  
 การหาปริมาณไมทราไจนีนใน

ใบกระท่อมจากแหล่งต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย  

นราพงศ ์บุรมรา, 2554 

 การเปรียบเทียบวธีิการสกดัสาร
ไมทราไจนีนเพื่องานทางดา้น
นิติวทิยาศาสตร์และฤทธ์ิในการ
ตา้น 
แบคทีเรียจากกระท่อม 

กิตติศกัด์ิ เหมือนดาว, 2561 

 การแยกและการหาปริมาณไมท
ราไจนีนในใบกระท่อมจาก
จงัหวดัปทุมธานี 

โอภาส กุรีวรรณ, 2560 

 การท่าใหบ้ริสุทธ์ิและหาปริมาณ
ต ่าสุดของไมทราไจนีนดว้ย
เทคนิคโครมาโตกราฟฟีแผน่
บาง 

ภทัรธิดาพร มุ่งเครือ, 2561 

 
1.5.2 ตรวจสอบพืชกระท่อมเบ้ืองตน้ ดว้ยการตรวจเอกลกัษณ์ของพืชกระท่อม ควบคุมการ 
ทดลองโดยการใชพ้ืชกระท่อมจากแหล่งเดียวกนั 
1.5.3 ใช้ยาต้านมาลาเรีย Artesunate 2.4 mg/kg เพื่อเปรียบเทียบผลผลด้านการต้านเช้ือ
มาลาเรีย 
1.5.4 หนูไมซ์ จ านวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตวั สั่งซ้ือจากบริษทัโนมุระสยามอินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั โดยน ามาท าการทดลองท่ีศูนยส์ัตวท์ดลองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
1.5.5 เลขท่ีค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตวท์ดลองผูว้ิจยั U1-05992-2559 และด าเนินการขอ
อนุมติัท าการทดลองในสัตว ์(Ethic) SiACUP No. 010/2559 
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1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

สารสกดัจากใบกระท่อมไม่มีความเป็นพิษต่อหนูทดลองท่ีปกติ นอกจากนั้นสามารถน ามา

ประยุกต์ใชด้า้นการตา้นเช้ือมาลาเรีย บรรเทาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในอวยัวะตบัและชะลอการตาย

ในหนูทดลองท่ีติดเช้ือมาลาเรีย Plasmodium yoelii XL (Py) ได ้

 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ  

สารสกัดจากใบกระท่อม หมายถึง สารสกัดหยาบท่ีประกอบไปด้วยสารแอลคาลอยด์

ทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นใบกระท่อม โดยมีสารส าคญัท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพอยูใ่นกลุ่มแอลคาลอยด์หลายชนิด 

เ ช่ น mitragynine (60-65%) paynantheine (9%) speciogynine (7%) แ ล ะ  7-hydroxymitragynine 

(2%) เป็นตน้  

มาลาเรีย หมายถึง โรคติดเช้ือท่ีเกิดจากเช้ือโปรโตซัวในกลุ่มพลาสโมเดียม (Plasmodium 

spp.)โดยมียุงกน้ปล่อง (Anopheles spp.) เป็นพาหะ มีระยะฟักตวัโดยทัว่ไปประมาณ 1 - 2สัปดาห์ 

มีอาการเร่ิมตน้ท่ีไม่จ  าเพาะ อาการท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุด คือ ไข ้ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่มีเร่ียวแรง ไม่

สบายในทอ้ง (ปวดทอ้ง) ปวดกลา้มเน้ือและขอ้ ร่วมกบัไข ้หนาวสั่น เหง่ือออก เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ 

อาเจียน ไอ ซีด ตบั มา้มโต โรคน้ีสามารถหายขาดได้ หากให้การวินิจฉัยและรักษาท่ีถูกตอ้งและ

รวดเร็ว หากไม่ไดรั้บการรักษาหรือไดรั้บการรักษาท่ีไม่เหมาะสมโรคน้ีสามารถด าเนินไปสู่ระยะ

รุนแรงและอาจเสียชีวติได ้โดยเฉพาะไขโ้รคมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม 

หนูทดลอง หมายถึง หนูท่ีไดรั้บการปรับปรุงสายพนัธ์ุเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์เท่านั้น 

ภายใตข้อ้ก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้หนูจ านวนน้อยท่ีสุดและตอ้งแน่ใจว่า

การกระท าใด ๆ กบัหนูไม่ใช่การทารุณกรรม หากจะตอ้งเสียสละชีวิตของหนูแต่ละตวัจะตอ้งมอบ

คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด ต่ อ ม นุ ษ ย์ ร ว ม ถึ ง สั ต ว์ ตั ว อ่ื น  ๆ
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บทที ่2  

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 กระท่อม  

พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) เป็นไมย้ืนตน้พืชถ่ินวงศ์เดียวกบักาแฟ 

มีช่ือเรียกหลายช่ือ ทางใตเ้รียก ท่อม (thom) ภาคกลางเรียก อีถ่าง มาเลยเ์รียก เบ๊ียะ (biak) หรือ เคอ

ตุ่ม (ketum) หรือ เซบทั (sepat) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ความสูง 15-30 เมตร ลกัษณะใบเป็นใบ

เด่ียว รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบป้าน เรียงเป็นคู่ตรงกนัขา้ม ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบล่ืน แผน่ใบ

บาง (รูปท่ี 1) ดา้นทอ้งใบมีเส้นใบเป็นสันเห็นไดช้ดัเจน มีเส้นแขนงใบ ขา้งละประมาณ 10-15 เส้น 

ขนาดใบแตกต่างกนัในแต่ละพื้นถ่ิน กา้นใบยาว 3-5 เซนติเมตร ยอดอ่อนเห็นหูใบรูปใบหอกอยูต่รง

กลางระหว่างกนัใบอ่อนทั้งสองขา้งจ านวน 1 คู่ เส้นบริเวณทอ้งใบเป็นสัน เส้นใบเป็นสีแดง เรียก 

ชนิดกา้นแดง และเส้นใบเป็นสีเขียว เรียก ชนิดกา้นเขียว บางชนิดอาจมีปลายใบเป็นหยกั เรียก ชนิด

หางกั้ง หรือ ยกัษใ์หญ่ ช่อดอกเป็นกระจุกแน่นทรงกลม ออกจากปลายก่ิง ประมาณ 1-3 ช่อ กา้นช่อ

ดอกยาว 7-12 เซนติเมตร แต่ละช่อประกอบดว้ยดอกยอ่ยประมาณ 70-80 ดอก เม่ือแรกบานมีสีขาว

นวลแลว้เปล่ียนเป็นสีเหลือง มีกล่ินหอมอ่อน ๆ เป็นชนิดดอกสมบูรณ์เพศ ลกัษณะผลกลุ่มอดัแน่น

เป็นรูปทรงกลม เส้นผ่านศูนยก์ลาง 2-3 เซนติเมตร ภายในผลยอ่ย มีเมล็ดประมาณ 140-160 เมล็ด 

และมีปีกบาง ๆ สามารถปลิวไปไดไ้กล พบในบริเวณแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศ

ไทย มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาะนิวกินี   พืชกระท่อมเติบโตได้

ดีในบริเวณป่าดิบช้ืน ริมล าธาร ซ่ึงในประเทศไทย จะพบได้มากในภาคใต ้โดยชาวบา้นปลูกใน

บริเวณร้ัวบ้าน ในร่องสวนหรือทุ่งนา และสามารถพบได้ในป่าธรรมชาติ ในภาคกลาง พบใน

จงัหวดัปทุมธานี และอยุธยา เป็นตน้(2) ซ่ึงชาวบา้นมกัจะน ามาใชเ้ป็นยาสมุนไพร ท่ีใชใ้นการรักษา

โรคทอ้งเสีย ใช้เค้ียวเพื่อกระตุน้ให้สามารถท างานให้ทนนานมากข้ึน ใช้ในการสังสรรค์กบัเพื่อน 

น าไปใช้ในการสร้างความสัมพนัธ์ของผูค้นในสังคม  รวมถึงน าไปใช้ทดแทนสารเสพติด น าไป

ผสมกับยาตวัอ่ืนเพื่อให้เกิดความมึนเมา คึกคะนอง สนุกสนาน แต่อย่างไรก็ตาม กระท่อมยงัมี

ส รรพ คุณ อ่ืน ท่ี นั ก วิ จัย ให้ ค วามส าคัญ ในก ารศึ กษ าวิ จัยน าไป ใช้ ในท างก า รแพท ย ์
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

อาณาจกัร : Plantea 

วงศ ์: Rubiaceae 

สกุล : Mitragyna 

สปีชีส์ : Mitragyna speciosa Korth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่1 ใบกระท่อม 
ทีม่า  https://www.thailandplus.tv/wp-content/uploads/2021/02/ สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

2.2 ประโยชน์ทางการแพทย์ 

การแพทยแ์ผนไทยและแพทยพ์ื้นบา้นใชเ้ป็นยารักษาโรคมาอยา่งยาวนาน ปรากฏในคมัภีร์

แพทยแ์ผนโบราณของขุนโสภาตบรรณลกัษณ์ เล่ม 1-3, ต าราแพทยศ์าสตร์สงเคราะห์. ต าราเวช

https://www.thailandplus.tv/wp-content/uploads/2021/02/ 

https://www.thailandplus.tv/wp-content/uploads/2021/02/
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ศึกษาของพระยาพิศนุประสาทเวช และจารึกต ารายาวดัราชโอรสารามวรวิหาร(14) น ามาใช้รักษา

ไขห้วดั อาการทอ้งเสีย แกป้วดเม่ือย ลดความดนัโลหิต และรักษาโรคเบาหวาน ในต่างประเทศ ใช้

กระท่อมในการรักษาไขม้าลาเรีย(15) บรรเทาอาการหอบหืด ถ่ายพยาธิ รักษาโรคกระเพาะอาหาร 

เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ช่วยใหห้ลบัง่าย  และถอนอาการติดฝ่ิน(2) 

 

2.3 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัพืชกระท่อม 

กระท่อม สร้างสารเคมีในกลุ่มแอลคาลอยด์มากกว่า 40 ชนิด(16) สารเคมีในกระท่อมท่ี

นกัวจิยัใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ สารไมทราไจนีน เป็นสารแอลคาลอยดท่ี์พบมากสุดในกระท่อม 

ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1921 เป็นสารท่ีไม่ละลายน ้ า สามารถสกัดด้วยสารอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น 

แอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ม และละลายไดดี้ในกรด (5) กลัน่ท่ีอุณหภูมิ 230-240 °C ท่ีความดนั 5 มม.

ปรอท ไดส้ารท่ีเป็นเกล็ดสีขาว(17) ในปี ค.ศ. 2010 มีรายงานความสัมพนัธ์ของโครงสร้างสารไมทรา

ไจนีนกบัฤทธ์ิลดความเจบ็ปวด โดยการเปล่ียนแปลงโครงสร้างดว้ยการเปล่ียนหมู่แทนท่ี ส่งผลให้

คุณสมบติัของการเป็นยาแกป้วดลดลงหรือหมดไป(6) ไมทราไจนีนมีฤทธ์ิระงบัปวด โดยออกฤทธ์ิ

คล้ายมอร์ฟีน และในกลุ่มแอลคาลอยด์ในใบกระท่อม ยงัมีสาร 7-ไฮดรอกซีไมทราไจนีน (7-

hydroxymitragynine) ซ่ึงมีฤทธ์ิระงับปวดดีกว่าไมทราไจนีน และ มอร์ฟีน (18) ปัจจุบันมีความ

พยายามสังเคราะห์สารท่ีมีโครงสร้างคล้ายกบั 7-hydroxymitragynine เช่น MGM-9 ซ่ึงเม่ือท าการ

ทดสอบพบว่ามีฤทธ์ิลดปวดได้แรงกว่า 7-hydroxymitragynine ไม่ว่าจะป้อนทางปากหรือฉีดเข้า 

subcutaneous(19),(20) 

นอกจากสารกลุ่มแอลคาลอยด์ พืชกระท่อมยงัพบสารประกอบกลุ่มอ่ืน เช่น กลุ่มฟลาโว

นอยด์ (flavonoids), เทอพีนอยด์ (terpenoids), ซาโปนิน (sapoonins), โพลีฟีนอล (polyphenols), 

แทนนิน (tannins), และไกลโคไซด ์(glycosides)(21),(22) 

เม่ือน ามาทดลองในหนูทดลอง พบว่า สารสกัดจากใบกระท่อม ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง โดยเฉพาะสมอง ท าให้พฤติกรรมการกินอาหารของหนูทดลองลดลงอย่างเห็นไดช้ดั(7) 

นอกจากนั้นสารสกดัจากใบกระท่อม ยงักระตุน้เซลล์ประสาทบริเวณกา้นสมอง ส่งผลต่อสารส่ือ

ประสาทซีโรโทนิน(8) ซ่ึงสารชนิดน้ี ควบคุมการหลบั-ต่ืน ให้เป็นปกติ หากสารน้ีหลัง่ในปริมาณท่ี

นอ้ยลง จะส่งผลในดา้นพฤติกรรมและอารมณ์ มีฤทธ์ิคลา้ยคลึงกบัยาตา้นซึมเศร้า  
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ในต ารับแพทยแ์ผนโบราณมีการใชพ้ืชกระท่อมในสูตรต ารับเพื่อรักษาโรคบิด ชาวบา้น จะ

เค้ียวใบกระท่อมเพื่อลดอาการทอ้งเสีย ซ่ึงสารไมทราไจนีนในใบกระท่อม ช่วยลดการหดตวัของ

ล าไส้เล็กส่วนตน้ ลดการเคล่ือนท่ีของอาหารในล าไส้เล็ก มีผลลดอาการทอ้งเสียไดดี้ใกลเ้คียงกบัยา

มาตรฐาน แต่เม่ือให้สารสกดัใบกระท่อมเป็นประจ าติดต่อกนัทุกวนั นาน 15 วนั ถึง 30 วนั พบว่า

อตัราการเคล่ือนท่ีของอาหารในล าไส้เล็กไม่ลดลง(23) แสดงวา่เม่ือมีการใหส้ารสกดัใบกระท่อมเป็น

ระยะเวลานาน ระบบทางเดินอาหารจะมีการปรับตวัหรืออาจเกิดภาวะทนต่อยา  

ในการศึกษาผลของไมทราไจนีนต่อพฤติกรรมและระบบความจ าของหนูแรทและหนูไมซ์ 

โดยใชโ้มเดลการทดสอบพฤติกรรมและความจ า พบวา่ การใชไ้มทราไจนีนขนาด 1 มก./กก. ส่งผล

ให้ เพิ่มการเคล่ือนไหว ส่วนในขนาดปานกลางและสูง (10 และ 30 มก.กก.) ส่งผลลดการ

เคล่ือนไหวของหนูทดลอง การทดสอบความวติกกงัวล พบวา่ไมทราไจนีนทั้งขนาดต ่าและขนาดสูง 

ส่งผลต่อความวิตกกงัวลของหนูแรท พบอาการวิตกกงัวลเพิ่มข้ึนหลงัหยุดยา 24 ชม. และหายไป

หลงัหยุดยาครบ 72 ชม. การทดสอบพฤติกรรมการเรียนรู้และความจ า หลงัฉีดสารไมทราไจนีนเขา้

ทางช่องทอ้งเป็นเวลา 28 วนั พบวา่การเรียนรู้และความจ าของหนูลดลงอยา่งมีนยัส าคญั(24) 

ในการทดสอบความเป็นพิษแบบเฉียบพลนั พบว่า ขนาดของสารสกดัเมทานอลจากใบ

กระท่อม และสารสกดัแอลคาลอยด ์(crude alkaloids) ท่ีสามารถท าใหส้ัตวท์ดลองตาย 50% (LD50) 

คือขนาด 4.90 กรัม/กิโลกรัม และ 173.20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดบั(25) เม่ือให้สารสกดัเมทา

นอลจากใบกระท่อมในขนาดท่ีสูง จะส่งผลใหค้วามดนัเลือดสูงข้ึนใน 1 ชัว่โมงแรกหลงัจากการให้

สารสกัด นอกจากนั้ น ยงัส่งผลให้ค่าเอนไซม์ในตับ alanine aminotransferase (ALT), aspartate 

aminotransferase (AST), ไตรกลีเซอไรด์ และโคลเลสเตอรอล สูงข้ึน และเม่ือให้ขนาดสูงถึง 1,000 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะท าให้ค่าครีเอตินิน (creatinine) สูงข้ึน จนอาจเป็นพิษต่อไต แต่ไม่ส่งผลต่อ

น ้าหนกัตวั ปริมาณอาหารและน ้าท่ีบริโภค หรือ ค่าอ่ืน ๆ ทางโลหิตวทิยา(26) 

ในการศึกษาผลของสารสกดัจากกระท่อมต่อรูปแบบคล่ืนไฟฟ้าสมองและการนอนหลบัใน

สัตวท์ดลอง โดยท าการผา่ตดัฝังขั้วไฟฟ้าในสมองสัตวท์ดลองบริเวณ ฟรอนทอล (frontal) และพา

ไรเอทอล (parietal) เพื่อบันทึกคล่ืนไฟฟ้าสมองจากทั้ง 2 บริเวณ และท าการบนัทึกคล่ืนไฟฟ้า

กล้ามเน้ือ (electromyography: EMG) เพื่อศึกษารูปแบบการนอนหลับเปรียบเทียบผลกับยา

มาตรฐานฟลูออกซีทีน(fluoxetine) ท่ีใช้รักษาอาการซึมเศร้า โดยใช้กระท่อมขนาด 60 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม พบวา่ผลของสารสกดัจากกระท่อมให้ผลคลา้ยกบัการไดรั้บยาฟลูออกซีทีน โดยมีผลเพิ่ม
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ระดบัของสารส่ือประสาทซีโรโทนิน (serotonin) ในสมองให้สูงกว่าปกติ มีรูปแบบคล่ืนไฟฟ้า

สมองคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นพืชกระท่อมจึงอาจมีฤทธ์ิตา้นซึมเศร้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มระดบัสารส่ือ

ประสาทซีโรโทนินในสมอง(27)  

สารไมทราไจนีน เม่ือเขา้สู่ร่างกายทางปาก จะเกิดการขนส่งยาเขา้สู่กระแสเลือดและระบบ

น ้ าเหลืองผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ ดว้ยกระบวนการ passive transport เม่ือให้ไมทราไจนีนทางหลอดเลือด

ด า ขนาด 1.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมแก่หนูขาว พบว่าระดบัสารไมทราไจนีนสูงสุดในเลือด (Cmax) 

เท่ากบั 2.3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่าคร่ึงชีวติ (half-life) เท่ากบั 2.9 ชัว่โมง มีค่าการกระจายตวัของ

ยา (Vz/F) เท่ากับ 0.79 ลิตร/กิโลกรัม แสดงว่าสารไมทราไจนีนกระจายตวัเข้าสู่เน้ือเยื่อได้น้อย 

ในขณะท่ีให้ทางปากในขนาด 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมแก่หนูขาว ใชเ้วลาท่ีระดบัยาข้ึนสูงสุดในเลือด 

1.2-1.83 ชัว่โมง(28),(29) 

ในการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ของพืชกระท่อมในมนุษย์(30) โดยตม้ใบกระท่อมใหผู้เ้สพ

ติดกระท่อมเร้ือรังเป็นเวลา 8 วนั พบว่า ระดบัยาสูงท่ีสุดในเลือด คือ 0.83 ชั่วโมง มีค่าคร่ึงชีวิตท่ี 

23.24 ชัว่โมง ค่าการกระจายตวัของสารเท่ากบั 38.04 ลิตร/กิโลกรัม ค่าการก าจดัยา (Cl/F) เท่ากบั 

98.1±51.34 ลิตร/ชัว่โมง/กิโลกรัม และการขบัออกของมิตรากยันีนทางปัสสาวะเท่ากบั 0.14% และ

มีรายงานการศึกษาวิจยัของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์(31) ท าการทดลองในอาสาสมคัรสุขภาพดี 

18 คน โดยให้น ้ าตม้ใบกระท่อมปริมาตร 50 มิลลิลิตร ท่ีมีปริมาณไมทราไจนีนเฉล่ีย 46.20±3.57 

มิลลิกรัมทางปาก พบว่าระดับยาสูงสุดในเลือดคือ 74.94±31.9 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ท่ีเวลา 

0.87±0.33 ชัว่โมง ค่าการก าจดัยาทั้งหมดออกนอกร่างกายเท่ากบั 3.33±2.13 ลิตร/ชัว่โมง/กิโลกรัม 

และมีปริมาตรการกระจายตวัของยาเท่ากบั 69.82±30.01 ลิตร/กิโลกรัม 

แมใ้นอดีตกระท่อมจะถูกจดัอยู่ในกลุ่มพืชยาเสพติด แต่ดว้ยสรรพคุณท่ีมีในการน าไปใช้

รักษาเป็นพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาชาวบ้านนั้ น ได้ท าให้มีผู ้น าไปวิจัยอย่างแพร่หลาย ถึง

ประโยชน์และสรรพคุณต่าง ๆของใบกระท่อมดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ในประเทศไทยเองก็มี

การศึกษาวจิยัในกระท่อมท่ีน่าสนใจ เช่น 

ในงานวิจยัของวนัทนาและคณะ(25) ท่ีไดท้  าการศึกษา ผลของสารสกดัจากใบกระท่อมต่อ

ฤทธ์ิแกป้วดและพฤติกรรมในสัตวท์ดลอง พบวา่ สารสกดัจากใบกระท่อม มีฤทธ์ิแกป้วด โดยออก

ฤทธ์ิบางส่วนท่ีตวัรับโอปิออยด ์ในระบบโอปิออยดท่ี์อยูเ่หนือไขสันหลงัข้ึนไป 
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งานวิจยัของกิตติศกัด์ิและคณะ(32) ท่ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบวิธีการสกดัสารไมทราไจนีนเพื่อ

งานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และฤทธ์ิในการตา้นแบคทีเรียจากกระท่อม ในหลอดทดลอง พบว่า 

สารสกดัจากใบพืชกระท่อมมีฤทธ์ิการตา้นแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli  

 

 

รูปภาพที ่2 แสดงตัวอย่างโครงสารอัลคาลอยด์ท่ีพบในใบกระท่อม 
 

2.4 โรคมาลาเรีย  
โรคมาลาเรียเป็นโรคติดเช้ือทางปรสิต มียุงก้นปล่องเพศเมียเป็นภาหะน าโรคไปสู่มนุษย ์

(Anopheles Mosquitoes) อาการเร่ิมตน้มกัเป็นอาการท่ีไม่จ  าเพาะ อาการท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุด คือ มีไข ้

โดยระยะฟักตวัของเช้ือข้ึนอยูก่บัชนิด โดยทัว่ไปประมาณ 1 - 2สัปดาห์ ยกเวน้ระยะฟักตวัของ P. 

malariae ท่ีอาจนานถึง 1 เดือน มักมีอาการปวดศีรษะอ่อนเพลีย ไม่มีเร่ียวแรง ปวดท้อง ปวด

กลา้มเน้ือและขอ้ ร่วมกบัไข ้หนาวสั่น มีเหง่ือออก รู้สึกเบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน ในผูป่้วยเด็ก

อาจมีอาการซึม กินอาหารไม่ได ้ไอ ตวัซีด ตบัมา้มโต หากไดรั้บการวนิิจฉยัและรักษาท่ีถูกตอ้งและ

รวดเร็ว ในระยะน้ีสามารถหายขาดได ้แต่หากไม่ไดรั้บการรักษาหรือไดรั้บการรักษาท่ีไม่เหมาะสม 

โรคจะด าเนินไปสู่ระยะรุนแรงและอาจเสียชีวติได ้โดยเฉพาะโรคมาลาเรียชนิดฟัลซิฟารัม 

อาการของโรคมาลาเรียท่ีรุนแรง จะพบอาการ ระดับสติสัมปชัญญะลดลงหรือหมดสติ 

อ่อนเพลียมาก ชกั เหน่ือยหอบ น ้ าท่วมปอด ช็อก ไตวาย ตวัเหลืองตาเหลืองร่วมกบัอวยัวะส าคญั
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ท างานผิดปกติ เลือดออกผิดปกติ ระดับน ้ าตาลในเลือดต ่า ภาวะเลือดเป็นกรด ปัสสาวะสีเข้ม 

(Hemoglobinuria) ระดับ แลค เตท  (Lactate) ใน เลื อด สู ง  จ ากก ารศึกษ าของโรงพ ยาบ าล

เวชศาสตร์เขตร้อนพบว่า เพศหญิงท่ีมีระดบัอลับูมินในเลือดต ่า ค่า BUN-Creatinine Ratio >20 มี

โอกาสเกิดภาวะช็อกสูง ในประเทศไทยผูป่้วยท่ีมีจ  านวนเช้ือมาลาเรียในเลือดมากกว่าร้อยละ 5 มี

ความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดมาลาเรียรุนแรง และพบวา่ผูป่้วยท่ีมีภาวะ Schizontemia มีโอกาสเกิดมาลาเรีย

รุนแรงถึงร้อยละ 39.6(33) 

แมว้่ารายงานขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization) เก่ียวกบัโรคมาลาเรีย

ช่วงระหว่างปี 2543- 2558 พบว่าอตัราการเกิดโรคลดลง 37% และอตัราการตายของผูป่้วยลดลง 

60%(34) อยา่งไรก็ตาม พบวา่รายงานผูติ้ดเช้ือสูงถึง 214 ลา้นคนทัว่โลก และผูเ้สียชีวติสูงถึง 438,000 

คนทัว่โลก ดงันั้นโรคมาลาเรียยงัคงเป็นโรคระบาดท่ีเป็นปัญหาส าคญัทางสาธารณะสุขของหลาย

ประเทศทัว่โลก เช้ือปรสิตท่ีเป็นพาหนะน าโรคมาลาเรียไปสู่มนุษยป์ระกอบดว้ยเช้ือปรสิต 5 สาย

พันธ์ุ ได้แก่ 1) เช้ือพลาสโมเดียม ฟาลซิพาลั่ม (Plasmodium falciparum) 2) เช้ือพลาสโมเดียม 

ไวแวก (Plasmodium vivax) 3) เช้ือพลาสโมเดียม มาลาเรียอ่ี (Plasmodium malariae) 4) เช้ือพ

ลาสโมเดียม โอวาเล่ (Plasmodium ovale) และ  5) เช้ือพลาสโมเดียม โนวไซน์ (Plasmodium 

knowlesi)(35) โดยผูป่้วยติดเช้ือพลาสโมเดียม ฟาลซิพาลัม่ พบวา่มีความรุนแรงและอตัราการตายมาก

ท่ีสุด โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนต่อสมองจากเช้ือมาลาเรีย (cerebral malaria) พบวา่ผูป่้วย

ภาวะน้ีมกัมีอาการแยล่งอยา่งรวดเร็วและตายไดภ้ายใน 24 ชัว่โมง(36),(37) 

ในประเทศไทยปัจจุบนัมีรายงานผูป่้วยโรคไขม้าลาเรียปีละไม่ถึงหน่ึงหม่ืนราย โดยพื้นท่ีท่ี

ยงัพบโรคไขม้าลาเรียเป็นบริเวณจงัหวดัใกลช้ายแดนท่ีมีป่าเขาเช่ือมต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น โดย

ยุงกน้ปล่องท่ีเป็นพาหะน าเช้ือมาลาเรีย มกัอาศยัอยู่ในป่าเขาท่ีมีลกัษณะชุ่มช้ืน ชายป่า หรือสวน

ยางพารา หรือในหมู่บา้นท่ีมีตน้ไมร้กช้ืน ยุงกน้ปล่องจะวางไข่ตามแหล่งน ้ าล าธารท่ีมีน ้ าซับ หรือ

น ้าไหลเอ่ือย ยงุกน้ปล่องออกหากินเวลาพลบค ่าถึงรุ่งเชา้ ผูท่ี้เส่ียงต่อการเป็นโรคไขม้าลาเรียจึงเป็น

ผูท่ี้มีอาชีพในการหาของป่า ล่าสัตว์ กรีดยาง เฝ้าสวนไร่ เช่น ทหาร ต ารวจตระเวนชายแดน 

เจา้หน้าท่ีป่าไม้ แมก้ระทัง่นักท่องเท่ียวและผูท่ี้เดินทางเข้าไปพกัคา้งแรมในป่าท่ีอาจเป็นแหล่ง

เพาะพันธ์ุยุงได้ อย่างไรก็ตาม ผู ้ป่วยโรคไข้มาลารียสามารถพบได้ทุกแห่งทั่วประเทศ แม้

สถานการณ์ไขม้าลาเรียลดลง กลบัส่งผลให้พบผูป่้วยอาการรุนแรงไดม้ากข้ึน เน่ืองจากภูมิคุม้กนั

โรคมาลาเรียในประชากรลดลง โดยประเทศไทย พบปัญหาการด้ือต่อยารักษามาลาเรีย โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งเช้ือ P.falciparum ในปี พ.ศ. 2562 พบว่าการรักษามาลาเรียชนิดฟาซิพารัม ด้วยยา 

Dihydroartemisinin-Piperaquine ในจงัหวดัศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้ผลลดลงเหลือไม่ถึงร้อย

ละ 90 คณะกรรมการนโยบายและแนวทางการใช้ยารักษามาลาเรียแห่งชาติ จึงได้มีมติให้เปล่ียน

สูตรยาท่ีใชใ้นการรักษามาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมในจงัหวดัศรีสะเกษและอุบลราชธานี เป็นสูตรยา

ผสม Fixed-dose combination ของ Artesunate-Pyronaridineแทนตั้งแต่ พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป(11) 

 

2.5 วงจรชีวิตของเช้ือมาลาเรีย 

วงจรชีวติของเช้ือพลาสโมเดียม มี 2 ระยะ ดงัน้ี (ภาพท่ี 3 ) 

2.5.1 วงจรชีวิตแบบอาศยัเพศในยุงพาหะ (Sporogony) เม่ือยุงกน้ปล่องกดัและดูด

เลือดผูป่้วยท่ีมีเช้ือมาลาเรียระยะอาศยัเพศเขา้ไป(Gametocyte) เช้ือจะเขา้สู่กระเพาะอาหาร

ของยุ ง  ซ่ึ ง เป็ น เช้ื อในระยะ ท่ี มีทั้ ง เช้ื อ เพศผู ้ (Microgametocyte) และเช้ื อ เพศ เมี ย 

(Macrogametocyte) จะผสมพนัธ์ุกนัจนกลายเป็น Zygote และเขา้สู่ระยะ Sporogony เจริญ

ไปเป็น Ookinete แทรกตวัผา่นผนงักระเพาะออกมาอยูร่ะหวา่งช่องเยือ่หุ้มกระเพาะอาหาร 

จนเป็น Oocyst ซ่ึงมี Sporozoite จ านวนมากบรรจุอยูภ่ายใน เม่ือผนงัของ Oocyst แตกออก 

Sporozoite จะกระจายเขา้สู่ระบบไหลเวียนเลือดของยุงและไปท่ีต่อมน ้ าลายยุงพร้อมเขา้สู่

กระแสเลือดคนและเจริญเป็นวงจรชีวติแบบไม่มีเพศในคน ดงัภาพท่ี 3  

2.5.2 วงจรชีวิตแบบไม่อาศยัเพศในคน (Schizogony) เป็นการสืบพนัธ์ุของเช้ือ

มาลาเรียโดยการแบ่งตวัเพิ่มจ านวนโดยไม่มีการผสมระหว่างเซลล์สืบพนัธ์ุ ซ่ึงมี 2 ระยะ

ยอ่ย ดงัน้ี 

2.5.2.1 ระยะในเซลล์ตบั (Exo-erythrocytic schizogony) เม่ือ Sporozoite 

เขา้สู่กระแสเลือดคน เช้ือจะเขา้สู่เซลล์ตบั ภายในเวลาคร่ึงชัว่โมง นิวเคลียสของ 

Sporozoite จะแบ่งตัวเพิ่มจ านวนมากข้ึนเร่ือย ๆ เข้าสู่ในระยะ Schizont ท่ี มี 

Merozoite จ  านวนหลายพนัตวั ส่งผลท าให้เซลล์ตบัแตก ซ่ึงใช้เวลาหลงัจากคน

ไดรั้บเช้ือประมาณ 6 – 16 วนั เม่ือเซลล์ตบัแตก Merozoite จะกระจายออกไปและ

เขา้ไปอาศยัอยูใ่นเมด็เลือดแดง 
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ส่วนการติดเช้ือ P. vivax และ P. ovale เช้ือในระยะ Sporozoite บางส่วนจะเขา้ไป

อยูใ่นเซลล์ตบัโดยไม่มีการแบ่งตวันานเป็นสัปดาห์หรือเดือน จนกระทัง่เป็นปีถึง

จะเจริญและแบ่งตวัอีกคร้ัง ท าให้เกิดไขก้ลบั (relapse) เรียกเช้ือท่ีพกัตวัอยู่ในตบั

วา่ Hypnozoite 

2.5.2.2 ระยะในเซลล์เม็ดเลือดแดง (Erythrocytic schizogony) Merozoite 

จะเจริญต่อไปเป็น  Immature trophozoite (ring form) และ Mature trophozoite 

ตามล าดับ เม่ือเข้าสู่ระยะ Schizont จะมีการแบ่งตัวของนิวเคลียสออกไปเป็น 

Merozoite จ านวนมาก จนเม็ดเลือดแดงแตกออก  Merozoite เข้าสู่กระแสเลือด 

และเขา้สู่เม็ดเลือดแดงใหม่เป็นวงจรชีวิตไม่มีเพศในคนในระยะเม็ดเลือดแดง ซ่ึง

ท าให้ผูป่้วยเกิดอาการไขห้นาวสั่นเน่ืองจากเม็ดเลือดแดงแตก หลงัเกิดอาการไข้

หนาวสั่น 3 – 15 วนั Merozoite บางส่วนท่ีเขา้เม็ดเลือดแดง จะเปล่ียนสภาพไป

เป็นระยะมีเพศ เรียกว่า Gametocyte ซ่ึงในระยะน้ีหากมียุงกน้ปล่องมากดัคนท่ีมี

เช้ืออยู ่จะกลบัเขา้สู่วงจรชีวติแบบอาศยัเพศในยงุพาหะ และแพร่เช้ือต่อไป(11)  

 

2.6 Mararia pigment  

Malaria pigment หรือ Hemozoin เป็นรงควตัถุสีน ้ าตาลด าจ าพวก hematin ท่ีเกิดจากธาตุ

เหล็กในรูปสารประกอบ ferrous ท่ีเป็นองค์ประกอบของ heme ถูกปล่อยออกมาและ oxidize เป็น

สารประกอบ ferric ซ่ึง hemozoin น้ี เป็นสารท่ีเหลือจากการยอ่ยเม็ดเลือดแดงของเช้ือมาลาเรียใน

ระยะ trophozoite เม่ือเม็ดเลือดแดงแตกออก ท าให้ hemozoin กระจายออกมาพร้อม merozoite ใหม่ 

และถูกเก็บกินโดย macrophage ในขณะท่ี merozoite จะลุกลามเขา้สู่เม็ดเลือดแดงใหม่ ในอวยัวะ

ตบั เม่ือเซลล์ตบัแตกจากการติดเช้ือมาลาเรีย malaria pigment จะถูกเก็บกินโดย Kupffer cell และ 

histiocyte ท าให ้sinusoid ขยายออกและมีเลือดคัง่ ส่งผลใหต้บัมีขนาดใหญ่ข้ึนหรือตบัโต(38) 
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รูปภาพที ่3 วงจรชีวิตของเช้ือมาลาเรียในระยะต่าง ๆ 
ท่ีมา https://quizlet.com/249060471/malaria-life-cycle-human-diagram/   สืบคน้เม่ือวนัท่ี 7 

กุมภาพนัธ์ 2565 

การรักษาโรคมาลาเรียโดยใช้ยาตา้นมาลาเรียหลายชนิดมีประสิทธิภาพในการก าจดัเช้ือ

ปรสิต เช่น ยาคลอโรควีน (chloroquine) ยาควินีน (Quinine) และ ยาไพรม์มาควีน (Primaquine) 

อย่างไรก็ตามกลบัพบรายงานการด้ือยาท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะการด้ือต่อยาคลอโรควีน ดังนั้นการ

ปรับเปล่ียนยาตวัใหม่ในการรักษาโรคมาลาเรียจึงมีความส าคญั ยาอาทิซูเนท (Artesunate) เป็น

อนุพนัธ์ของยาอาทิมิสทริน (Artemisinin) ท่ีนิยมน ามาใช้และให้ผลการรักษาอยา่งมีประสิทธิภาพ

ในการต้านเช้ือมาลาเรียท่ี ด้ือต่อยาคลอโรควีน รวมไปถึงมีคุณสมบัติการต้านการอักเสบ (39) 

การศึกษาของ Reis และคณะ(40) การสูญเสียความทรงจ าในภาวะแทรกซ้อนต่อสมองจากเช้ือ

มาลาเรียในหนูไมซ์ สามารถฟ้ืนฟูเม่ือไดรั้บการรักษาควบคู่กนัระหวา่งยาคลอโรควีนและสารสกดั 

N-acethylcisteine นอกจากนั้นพบวา่เม่ือให้การรักษาหนูไมซ์ท่ีติดเช้ือมาลาเรียพลาสโมเดียมเบอกี

อาย (Plasmodium berghei) ด้วยยาอาทิซูเนทควบคู่กบัสารตา้นอนุมูลอิสระ glutathione พบว่าหนู

ไมซ์มีอตัราการรอดชีวติท่ียาวนานข้ึนและมีปริมาณเช้ือปรสิตในระบบไหลเวยีนโลหิตท่ีลดลง(41) 

https://quizlet.com/249060471/malaria-life-cycle-human-diagram/ 

https://quizlet.com/249060471/malaria-life-cycle-human-diagram/
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2.7 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัการใช้พืชกระท่อมในการรักษามาลาเรีย 
พบรายงานการน าพืชกระท่อม สายพนัธ์ุ M. inermis และ M. ciliate ซ่ึงเป็นพืชประจ าถ่ิน

แอฟริกา ท่ีหมอพื้นบา้นนิยมน ามาใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย มาท าการทดสอบกบั Plasmodium 

falciparum สามสายพนัธ์ุ ได้แก่ FcB1-Colombia และ FcM29-Cameroon (สายพนัธ์ุท่ีด้ือต่อคลอ

โรควิน) และสายพนัธ์ุท่ีไวต่อคลอโรควินของไนจีเรีย เพื่อศึกษาฤทธ์ิในการตา้นพลาสโมเดียมและ

ความเป็นพิษต่อเซลลใ์นหลอดทดลอง โดยสารสกดัท่ีใช ้ไดม้าจากน ้ าตม้ผงกระท่อมซ่ึงเป็นเทคนิค

ท่ีหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ใช้ ติตตามประเมินฤทธ์ิของสารสกัดท่ีใช้กับเช้ือ P. falciparum ใน

หลอดแก้ว ด้วย radioactive micromethod  ความ  Concentrate ท่ี  50% (IC50) อยู่ในช่วง 2.34 ถึง

มากกวา่ 500 mg·mL-1 พบวา่เช้ือมีกิจกรรมท่ีอ่อนแอหรือต ่ามาก พืชกระท่อมสามารถออกฤทธ์ิกบั 

P. falciparum เช้ือมาลาเรียก่อโรคในมนุษยไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัพืชท่ีไม่ออกฤทธ์ิ

ดว้ยตวัเอง แต่สามารถ metabolised ไปเป็น active drugs ได้(42) 

เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Steven และคณะ(43) ไดศึ้กษาความหลากหลายของพืชในการตา้น

มาลาเรียในแอฟริกา โดยเปรียบเทียบกบัยา artemisinin หน่ึงในพืชท่ีน ามาทดลองคือกระท่อม ซ่ึงมี

ฤทธ์ิในการตา้นเช้ือปรสิต แต่เป็นการทดลองในหลอดทดลอง Steven ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ หากจะ

น าพืชมาใชใ้นการรักษามาลาเรียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีการทดลองในสัตว ์ 

เน่ืองจากการศึกษาความรุนแรงของเช้ือมาลาเรีย โดยใช้มนุษยเ์ป็นแบบจ าลองนั้น ไม่

สามารถปฏิบติัได้ในทางจริยธรรมของมนุษย ์โดยเฉพาะการติดเช้ือพลาสโมเดียมฟาลซิพาลั่ม 

(Plasmodium falciparum) ซ่ึงการศึกษาของ Reisและคณะเม่ือปี 2010(40) เป็นท่ียอมรับโดยมากว่า 

แบบจ าลองหนูทดลองท่ีติดเช้ือมาลาเรียความสอดคลอ้งของทางพฤติกรรมและการเปล่ียนแปลง

ทางจุลกายวิภาคของตบั มา้ม รวมไปถึงระดบัชีวโมเลกุล ในหนูทดลอง ดงันั้นจึงสามารถใช้เป็น

แบบจ าลองการศึกษาความรุนแรงของโรคมาลาเรียทดแทนมนุษยไ์ด ้

จากงานวิจยัขา้งตน้ เป็นท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากในประเทศไทย ยงัไม่พบรายงานการน าพืช

กระท่อมมาใช้ศึกษาคุณสมบติัในการรักษาโรคมาลาเรีย ซ่ึงพื้นท่ีในประเทศไทยยงัคงมีบริเวณท่ี

เป็นป่าเขาท่ีมีลกัษณะชุ่มช้ืน ชายป่า สวนยางพารา หรือในหมู่บา้นท่ีมีตน้ไมร้กช้ืนอยูอี่กมาก ซ่ึงยงั

สุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคมาลาเรียท่ีรุนแรง ประกอบกบัพืชกระท่อมถูกน ามาศึกษาในทางการแพทย์

มากข้ึน หาซ้ือไดง่้าย เป็นพืชท่ีมีเป็นประโยชน์มากกวา่การน ามาเป็นสารเสพติด ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ี

จะน าสารสกดัจากใบกระท่อม มาท าการศึกษาในหนูทดลอง เพื่อศึกษาผลของการใชส้ารสกดัจาก
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ใบกระท่อม ในการรักษามาลาเรียในหนู เพื่อให้หนูทดลองไดรั้บสารสกดัใบกระท่อมในปริมาณท่ี

แน่นอน ผูว้ิจยัจึงให้สารสกดั ดว้ยวิธี gavage เป็นระยะเวลา 7 วนั จากนั้นจะน าอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น ตบั มา้ม และไต มาศึกษาพยาธิสภาพ โดยในงานวจิยัน้ี ไดศึ้กษาถึงความผดิปกติของตบั ในหนู

ไมซ์ ใช้วิธีตรวจดูทางจุลกายวิภาคศาสตร์ จากการตดั section พาราฟฟินบล็อค ยอ้มสี H&E น ามา

ศึกษาภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์และวเิคราะห์ผล 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 

   

3.1 การเตรียมงานวิจัย 

3.1.1 อุปกรณ์ 

3.1.1.1 เขม็ฉีดยา เบอร์ 26x½” 
3.1.1.2 กระบอกฉีดยา 
3.1.1.3 เขม็ป้อนสาร เบอร์ 18 
3.1.1.4 micro capillary tube (Sodium Heparinized - Red Tip, GS-51686) 
3.1.1.5 กรรไกรผา่ตดั (German) 
3.1.1.6 แผน่สไลดแ์กว้  
3.1.1.7 ถุงมือยาง (ศรีตรัง) 
3.1.1.8 Erlenmeyer flask (German) 
3.1.1.9 Eppendorf 
3.1.1.10 ผา้ก๊อช 
3.1.1.11 เชือกผา้สีขาว 
3.1.1.12 สายน ้าเกลือ 
3.1.1.13 ถุงน ้าเกลือ 
3.1.1.14 เคร่ือง centrifuged (HEMOFUGE, SIPD-D-6515-014-002/39) 
3.1.1.15 เคร่ือง Embedding (Thermo Scientific, HistoSTAR) 
3.1.1.16 เคร่ือง Microtome (Leica, HistoCore Biocut) 
3.1.1.17 เคร่ืองยอ้มอตัโนมติั (Thermo, GeminiAS) 
3.1.1.18 ชุดถ่ายภาพ (Olympus microscope, DP70) 
3.1.1.19 ImageJ software 1.51j8 (National Institutes of Health, Bethesda, 
Maryland, USA) 
3.1.1.20 เคร่ืองแกว้พื้นฐาน  

3.1.1.21 เคร่ืองชัง่ 4 ต าแหน่ง (analytical Balance)  

3.1.1.22 เคร่ืองกลัน่ระเหยแบบหมุนภายใตสุ้ญญากาศ (rotary evaporator)  
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3.1.1.23 เคร่ืองใหค้วามร้อน (hot plate)  

3.1.1.24 ป๊ัมสุญญากาศ (vacuum pump)  

3.1.1.25 กระดาษลิสมตั  

3.1.1.26 แผน่ TLC ส าหรับท า Thin Layer Chromatography  

3.1.1.27 กระดาษกรองเบอร์ 1 (filter paper No.1)  

 

3.1.2 สารเคม ี

3.1.2.1 ยา artesunate (catalog No. 43-002501, ACT imported by Atlantic 
pharmaceutical. Co., Ltd., Thailand) 
3.1.2.2 5% sodium bicarbonate 
3.1.2.3 0.9% NSS 
3.1.2.4 Ketamine  
3.1.2.5 Xylazine 
3.1.2.6 Propylene glycol 
3.1.2.7 tween 80 
3.1.2.8 methanol 
3.1.2.9 สี Giemsa (catalog No. 51811826, MERCK) 
3.1.2.10 สี Hematoxylin 
3.1.2.11 สี Eosin 
3.1.2.12 สารละลาย PBS 
3.1.2.13 methanol (catalog No. 57-56-1, Sigma-Aldrich) 
3.1.2.14 70% alcohol 
3.1.2.15 80% alcohol 
3.1.2.16 95% alcohol 
3.1.2.17 Absolute alcohol 
3.1.2.18 Xylene 
3.1.2.19 10% paraformaldehyde 
3.1.2.20 Acid alcohol 
3.1.2.21 Aluminum ammonium sulfate 
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3.1.2.22 Mercuric oxide 
3.1.2.23 Paraffin 
3.1.2.24 ใบกระท่อมสดจากจงัหวดัราชบุรี  

3.1.2.25 สารละลายเกลืออ่ิมตวั (saturated salt solution)  

3.1.2.26 Anhydrous sodium sulfate (anh.Na2SO4)  

3.1.2.27 Ammonium hydroxide (NH4OH)  

3.1.2.28 Ethanol (CH3CH2OH)  

3.1.2.29 Water (H2O)  
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3.2 การเตรียมสารสกดัใบกระท่อม 

 
3.2.1 น าใบกระท่อมท่ีตากแห้งมาบดให้ละเอียด และชัง่มา 20.00 g ใส่ลงใน Erlenmeyer 

flask 3.2.2 เติมตวัท าละลายเอทานอล (Ethanol) 500 มิลลิลิตร แล้วน าไป stirred เป็นเวลา 2.0 

ชัว่โมง  

ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่4 การ stirred สารตัวอย่างกับตัวท าละลายเอทานอล 
 3.2.3 น าสารท่ีไดไ้ปกรองลดความดนั เพื่อแยกกากกะท่อมออกจากสารละลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่5 กรองลดความดันสารท่ีได้ 
 3.2.4 น าสารละลายท่ีไดไ้ปท าการระเหยแหง้ดว้ยเคร่ือง Evaporator 



  24 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่6 ระเหยแห้งด้วยเคร่ือง Evaporator 
3.2.5 ปล่อยทิ้งไวใ้ห้สารละลายแห้งสนิท แลว้น าไปชัง่น ้ าหนกัของ Crude ท่ีได ้พร้อมกบั

จดบนัทึก 

 

3.3 ความเข้มข้นของสารสกดัใบกระท่อมที่ใช้ในการทดลอง 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ความเขม้ขน้ของสารสกดัจากใบกระท่อม จ านวน 2 ปริมาตร คือ 75 

mg/kg และ 150 mg/kg จากรายงานของ Saidin และคณะ(44) ท่ีศึกษาความเป็นพิษของสารสกดัแอล

คาลอยด์จากพืชกระท่อมต่อเซลล์เพาะเล้ียง พบว่า สารสกัดจากพืชกระท่อมเป็นพิษต่อเซลล์

เพาะเล้ียงชนิด HepG2, HEK 293, MCL-5, cHol และ SH-SY5Y แบบข้ึนกบัความเข้มขน้ (dose-

dependent manner) โดยความเขม้ขน้ 1,000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรท าให้เซลล์ตายทั้งหมด ในขณะท่ี

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดพืชกระท่อมในสัตวท์ดลองแบบเฉียบพลันมีรายงานว่าค่า 

LD50 (Lethal Dose 50%) ของสารสกดัแอลคาลอยด์จากพืชกระท่อมมีค่าเท่ากบั 173.20 ถึง 591 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม(25),(45) รายงานของ Singh และคณะ(46) ท  าการศึกษาความเป็นพิษของพืชกระท่อม

ต่อค่าพารามิเตอร์ทางห้องปฏิบติัการทางโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกของเลือด (hematological and 

clinical-chemistry parameters) โดยให้สารสกัดในในปริมาณ 76.3-114.8 มิลลิกรัมต่อว ันแก่

อาสาสมัครท่ีใช้พืชกระท่อม พบว่าผลเลือดทางห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่างจาก

อาสาสมคัรสุขภาพแขง็แรง 

ดงันั้น ปริมาณความเขม้ขน้ท่ีน ามาประยุกต์ใชใ้นการทดลองคร้ังน้ี ท่ี 75 mg/kg และ 150 

mg/kg จึงไม่ก่อใหเ้กิดความเป็นพิษต่อหนูทดลอง 
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3.4 ยา artesunate ที่ใช้ในการทดลอง 

ยาอาทิซูเนท (Artesunate) เป็นยาตา้นเช้ือมาลาเรียมาตรฐานท่ีไดรั้บค าแนะน าจากองคก์าร
อนามยัโลกใชใ้นการรักษาโรคมาลาเรีย โดยปริมาณยาท่ีแนะน าให้ใชใ้นเด็กท่ีมีน ้าหนกันอ้ยกวา่ 20 
kg. ควรได้รับ Artesunate 3 mg/kg /dose ในเด็กหรือผูใ้หญ่ท่ีมีน ้ าหนัก ≥ 20 kg ควรได้รับยา 2.4 
mg/kg /dose (47) ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้หนู ICR เพศเมีย อายุ 6 สัปดาห์ น ้ าหนกั 25-30 กรัม  ซ่ึงจาก
รายงานของ Nacer A และคณะ (48) พบว่าหนูทอลองในช่วงอายุ 6 สัปดาห์มีระบบภูมิคุ้มกัน
ใกล้เคียงกบัมนุษยใ์นวยัผูใ้หญ่ ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงใช้ปริมาณยา ART ท่ีขนาด 2.4 mg/kg /dose 
เทียบเท่ากบัวยัผูใ้หญ่ของมนุษย ์

การเตรียมยาจะเร่ิมจากการผสมผงยากับ 5% sodium bicarbonate ให้มีปริมาณ 1 ml 
จากนั้นเติม 0.9% NSS ลงไป 5 ml จะได้ปริมาณรวมทั้งหมด 6 ml โดยมีปริมาณยา 10 mg/ml ใช้
โดยวธีิการฉีดสารเขา้ทางช่องทอ้ง (i.p.) 
 

3.5 ปริมาณเช้ือ Plasmodium yoelli 

Plasmodium yoelii (Py) 17XL stock parasite: เช้ือ Py ไดรั้บการอนุเคราะห์จาก ผศ.น.สพ.
ดร.มรกต แก้วธรรมสอน, (D.V.M., M.Sc., Ph.D.) ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เช้ือตั้ งต้นจาก Prof. Dr. Motomi Torii, Ehime University School of 
Medicine แ ล ะ  Prof. Dr. Osamu Kaneko, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University, 
ประเทศญ่ีปุ่น). Stock Py ถูกเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ -80° C 

เช้ือ Py ท่ีน ามาใชแ้ละสามารถชกัน าให้เกิดพยาธิสภาพได ้มีปริมาณอยู ่1 x 106 pRBCs(49) 
ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมีการอ้างอิงและประยุกต์ปริมาณการฉีดเช้ือท่ี 1 x 107 pRBCs  ใน
ปริมาณ 0.2 ml แก่หนูทดลองเพื่อชกัน าใหเ้กิดพยาธิสภาพท่ีรุนแรง  

เพื่อประสิทธิภาพการชักน าให้เกิดพยาธิสภาพของโรคมาลาเรีย stock ของเช้ือ Py จะถูก
น ามา booster โดยใช้หนูไมซ์ท าหน้าท่ีเป็น booster จ านวน 2 ตัว ท าการฉีด stock ของเช้ือ Py 
ปริมาณ 0.2 ml ผ่านทางช่องท้องหนูทดลอง จากนั้ น ติดตามการติดเช้ือในเม็ดเลือดแดง 
(parasitemia) ด้วยวิธี  thin slide smear ทุกว ันหลังการฉีดเช้ือและย้อมสีสไลด์ด้วยวิธี  giemsa 
staining จากนั้นติดตามและตรวจนับจ านวนเม็ดเลือดแดงท่ีติดเช้ือ เม่ือ มีการเจริญเติบโตไปถึง   
̴20% หนูทดลอง booster จะถูก sacrificed และเก็บเลือดทาง cardiac puncture จากนั้นน าไปค านวน
ปริมาณการติดเช้ือ Py ในเม็ดเลือดแดงท่ี 1 x 107 pRBCs ท่ี เพื่อน าไปชกัน าให้เกิดการติดเช้ือต่อไป
ยงักลุ่มการ (ภาพท่ี 7) 
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รูปภาพที ่7 การ Booster ของ stock เช้ือพลาสโมเดียมในหนูทดลอง 
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3.6 กลุ่มสัตว์ทดลองที่ใช้ในการศึกษา  
ในการศึกษาน้ี ใช้หนูไมซ์ ICR เพศเมีย อายุ 4-6 สัปดาห์ท่ีมีน ้ าหนกัประมาณ 25-30 กรัม 

จ านวน 37 ตวั ไดรั้บหนูไมซ์จากบริษทั โนมูระสยามอินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั(ประเทศไทย) น าเขา้
มาศึกษาท่ีศูนยส์ัตวท์ดลองศิริราชเป็นเวลา 1 สัปดาห์ อุณหภูมิ 25 ± 2 ๐C ควบคุมแสงไฟฟ้า สวา่ง 
12 ชัว่โมง และมืด 12 ชัว่โมง ให้อาหารเม็ดส าเร็จรูป และน ้ า ตามปกติ ตลอดระยะท าการทดลอง 
ตามมาตรฐานการดูแลสัตวท์ดลอง ได้รับการอนุมติัขอรับรองจริยธรรมการใช้สัตวท์ดลอง จาก
คณะกรรมการก ากบัดูแลการเล้ียงและใช้สัตว ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SI-ACUC) ท่ี 
010/2559 มหาวิทยาลัยมหิดล และท าการชั่งน ้ าหนักทุก 3 วนั พร้อมทั้ งสังเกตพฤติกรรมและ
ลกัษณะโดยทัว่ไปของหนูในแต่ละวนั  

 
ตารางที ่1 แสดงชนิดสายพันธ์ุหนูไมซ์ท่ีน ามาศึกษาผลของสารสกัดใบกระท่อมท้ังหมด 37 ตัวหนู
ทดลองจ านวน 2 ตัว จะถกูน ามาใช้เป็น Booster  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิด สายพนัธ์ุ Strain/ Stock อายุ น า้หนัก เพศ จ านวน 

หนูไมซ์ ICR Mus Musculus 4-6 สัปดาห์ 25-30 กรัม เมีย 37 
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3.7 วิธีการแบ่งกลุ่มศึกษา 
หนูทดลองจะถูกสุ่มแบ่งกลุ่มอย่างละเท่า ๆ กนัออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม ประกอบดว้ยหนู

ทดลองจ านวน 5 ตวัต่อกลุ่ม ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 แสดงการแบ่งกลุ่มหนูทดลอง การติดเช้ือมาลาเรีย Py รวมถึงชนิดของสารท่ีได้รับและ
วิธีการให้ ในกลุ่มหนูทดลอง 7 กลุ่ม 

 
 หนูทดลองทั้งหมดถูกสุ่มแบ่งเป็น 7 กลุ่ม สามกลุ่มแรกเป็นหนูกลุ่มไม่ติดเช้ือ เรียกว่า 

Sham group (SH group) ส่วนอีก 4 กลุ่มหลัง คือหนูกลุ่มท่ีติดเช้ือและได้รับการรักษาจากสารท่ี

แตกต่างกนั มีรายละเอียดดงัน้ี  

กลุ่มหนูทดลอง 

(n=21) 

การได้รับเช้ือ 

Plasmodium yoelii 

ปริมาณสารทีไ่ด้รับ จ านวน

หนู 

วธีิการได้รับสาร 

กลุ่ม 1 Sham - NSS 

0.2 ml/mice 

5 Intraperitoneal(i.p.) 

กลุ่ม 2 Sh-Ms75 - สารสกดัใบกระท่อม 

2.25 mg/30 g/mice  

(75 mg/kg) 

5 Oral gavage 

 

กลุ่ม 3 Sh-Ms150 - สารสกดัใบกระท่อม 

4.5 mg/30 g/mice  

(150 mg/kg) 

5 Oral gavage 

 

กลุ่ม 4 Py  

 

√ - 5 - 

กลุ่ม 5 Py-ART 

 

√ Artesunate 2.4 mg/kg 5 Intraperitoneal(i.p.) 

กลุ่ม 6 Py-Ms75 

 

√ 
 

 

สารสกดัใบกระท่อม 

2.25 mg/30 g/mice 

(75 mg/kg) 

5 

 

Oral gavage 

กลุ่ม 7 Py-Ms150 √ สารสกดัใบกระท่อม 

4.5 mg/30 g/mice 

(150 mg/kg) 

5 

 

Oral gavage 
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กลุ่มท่ี 1 Sham คือกลุ่มหนูทดลองท่ีไม่ได้รับการฉีดเช้ือพลาสโมเดียมโยอิไลและได้รับ 

NSS  ปริมาณ 0.2 ml/mice โดยวธีิการฉีดสารเขา้ทางช่องทอ้ง (i.p.) 

กลุ่มท่ี 2 Sh-Ms 75 คือกลุ่มหนูทดลองท่ีไม่ไดรั้บการฉีดเช้ือพลาสโมเดียมโยอิไลและไดรั้บ

สารสกดัใบกระท่อม ปริมาณ 75 mg โดยคิดเป็น  2.25 mg/30 g/mice โดยวธีิการ Oral gavage 

กลุ่มท่ี 3 Sh-Ms 150 คือกลุ่มหนูทดลองท่ีไม่ได้รับการฉีดเช้ือพลาสโมเดียมโยอิไลและ

ได้รับสารสกัดใบกระท่อม ปริมาณ 150 mg โดยคิดเป็น 4.5 4.5 mg/30 g/mice โดยวิธีการ Oral 

gavage 

กลุ่มท่ี 4 Py คือกลุ่มหนูทดลองท่ีไดรั้บการฉีดเช้ือพลาสโมเดียมโยอิไล จ านวน 1x107 ของ

เช้ือพลาสโมเดียม โยอิไลต่อหน่ึงตวั โดยวธีิการฉีดสารเขา้ทางช่องทอ้ง (i.p.)  

กลุ่มท่ี 5 Py- ART คือกลุ่มหนูทดลองท่ีไดรั้บการฉีดเช้ือพลาสโมเดียมโยอิไล จ านวน 1x 

107 ของเช้ือพลาสโมเดียม โยอิไลต่อหน่ึงตัว และได้รับยา Artesunate ปริมาณ 2.4 mg/kg โดย

วธีิการฉีดสารเขา้ทางช่องทอ้ง (i.p.)  

กลุ่มท่ี 6 Py- Ms 75 คือกลุ่มหนูทดลองท่ีไดรั้บการฉีดเช้ือพลาสโมเดียมโยอิไล จ านวน 1x 

107 ของเช้ือพลาสโมเดียม โยอิไลต่อหน่ึงตวั และไดรั้บสารสกดัใบกระท่อมปริมาณ 2.25 mg/mice  

โดยวธีิการ Oral gavage ปริมาณ 75 mg โดยคิดเป็น  2.25 mg/30 g/mice 

กลุ่มท่ี 7 Py- Ms 150 คือกลุ่มหนูทดลองท่ีไดรั้บการฉีดเช้ือพลาสโมเดียมโยอิไล จ านวน 1x 

107 ของเช้ือพลาสโมเดียม โยอิไลต่อหน่ึงตวั และไดรั้บสารสกดัใบกระท่อมปริมาณ 150 mg โดย

คิดเป็น 4.5 4.5 mg/30 g/mice โดยวธีิการ Oral gavage  

 

 

3.8 ระยะเวลาของการทดลอง  
ช่วงระยะเวลาในการทดลอง จะใชเ้วลา 7 วนั โดยมีการเก็บเลือดจากปลายหางหนูทดลอง

ทุกวนัเพื่อตรวจเช็คปริมาณ Hematocrit และ %Parasitemia เป็นค่าตั้งตน้ จากนั้นจะเร่ิมฉีดเช้ือ Py ท่ี 
D0 ใน ทุกวันจะจดบัน ทึกอัตราการตาย  ป ริมาณการเป ล่ียนแปลงของ Hematocrit และ 
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%Parasitemia เม่ือส้ินสุดการทดลองท่ี Day 8 ท าการเก็บอวยัวะตบัเพื่อน าไปศึกษาภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ทุกกลุ่มการทดลอง 

 

 
รูปภาพที ่8 แสดงช่วงระยะเวลาในการทดลอง 
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3.9 การด าเนินการวิจัย 

3.9.1 การป้อนสารสกดัใบกระท่อมในหนูทดลอง 

สารสกดัใบกระท่อมอยู่ในรูปแบบของผง ซ่ึงยากต่อการป้อนให้สัตวท์ดลอง จึง
ตอ้งน ามาละลายใน Cosolvent โดยการน าสาร Propylene glycol : tween 80 : Dw มาผสม
ในอัตราส่วน 4:1:4 ใน Eppendorf(50) จากนั้ นจึงน าสารสกัดใบกระท่อม มาละลายใน 
cosolvent และน าไปป้อนในหนูทดลอง ดว้ยวธีิ oral gavage มีขั้นตอนดงัน้ี 

3.9.1.1 เลือกขนาดเขม็ป้อนสารให้เหมาะสมกบัน ้าหนกัตวัหนูทดลอง ใน
การทดลองน้ี ใชเ้ขม็ป้อนสารขนาด 18 น้ิว  

3.9.1.2 ท  าการวดัต าแหน่งการสอดท่อป้อนอาหารท่ีเหมาะสม โดยจบัหนู
ทดลองท่ีหนงัคออยา่งนุ่มนวลแลว้หงายมือข้ึนให้อยูใ่นท่ายืน จากนั้นวดัระยะการ
สอดใส่จากปลายจมูกหนูจนถึงระดบักระดูก xiphoid หรือปลายกระดูกsternum 
โดยจะป้อนไม่ใหลึ้กกวา่ระดบัน้ี 

3.9.1.3 ค่ อยๆสอดใส่  tube ผ่านทางปากตลอด  upper palate จน ถึง 
esophagus อย่างนุ่มนวล ให้สอดคล้องกับการกลืนของหนูทดลอง หากเกิดการ
ติดขดัขณะสอดใส่จะไม่ดนัต่อไป เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บของทางเดินอาหารหรือ
ทางเดินหายใจ  

3.9.1.4 เม่ือปลาย tube ถึงต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลว้ท าการดนัสารเขา้ไปท่ี
กระเพาะและน าออกอยา่งนุ่มนวล 

3.9.1.5 วางหนูทดลองลงและสังเกตอาการผิดปกติหลังการ feed เช่น
ลกัษณะการหายใจ หรือภาวะ distress ภายใน 5-10 นาทีและมีการสังเกตุต่อเน่ือง
อีกภายใน12-24 ชม.(51) 

3.9.1.6 กลุ่มท่ี 1 และ 5 หนูทดลองจะตอ้งไดรั้บปริมาณสารสกดัของ 75 
mg/kg ท่ี 2.25 mg/ตวั โดยค านวณจากหนูท่ีหนกั 30 g จากนั้นค านวณปริมาตรการ
ใหท่ี้ 5 ml/kg คือ ควรไดรั้บสารในปริมาตร 0.15 ml (150 µl) ซ่ึงมีปริมาณสารสกดั 
2.25 mg/ตวั   

3.9.1.7 กลุ่มท่ี 2 และ 6 หนูทดลองจะตอ้งไดรั้บปริมาณสารสกดัของ 150 
mg/kg ท่ี 4.5 mg/ตวั โดยค านวณจากหนูท่ีหนกั 30 g จากนั้นค านวณปริมาตรการ
ใหท่ี้ 5 ml/kg คือ ควรไดรั้บสารในปริมาตร 0.15 ml (150 µl) ซ่ึงมีปริมาณสารสกดั 
4.5 mg/ตวั  
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รูปภาพที ่9 เขม็ป้อนสารสัตว์ทดลองขนาด 18 นิว้ 
 

3.10 การตรวจนับปริมาณเมด็เลือดแดงทีต่ิดเช้ือ และการติดตามภาวะซีดของหนูทดลอง 

3.10.1 การตรวจนับความเข้มข้นของเมด็เลือดแดงที่ตดิเช้ือ (Percent Parasitemia) 

หนูทดลองทุกกลุ่ม จะไดรั้บการตรวจสอบปริมาณความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดงท่ี

ติดเช้ือพลาสโมเดียม โยอิไล หลงัฉีดเช้ือเขา้ไป ทุกวนัจนส้ินสุดการทดลอง  

ปริมาณ parasite ในเลือดเป็นปัจจยัส าคญัในของการมีพยาธิสภาพท่ีรุนแรง เช่น 

ภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง ภาวะการหายใจล าบาก ระบบอวยัวะล้มเหลวในหลายส่วน 

และอาการทางระบบประสาท อาการเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองต่อการอกัเสบท่ี

มากเกินไปและความผิดปกติของระบบภูมิคุม้กัน(52),(53) การศึกษาของ Fu et. al, 2012(54) 

เก่ียวกบัผลกระทบของการติดเช้ือ Py (17XL lethal stain) ปริมาณ parasite ในเลือดของหนู

ท่ีติดเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วก่อนท่ีหนูติดเช้ือจะเสียชีวิตภายใน 8 วนั พบการตายของเซลล์

ตบัในหนูท่ีติดเช้ือ Py นอกจากน้ี ยงัพบภาวะมา้มโต มีความผิดปกติบริเวณ red pulp และ 

white pulp ดงันั้นการติดตามปริมาณ parasite จึงเป็นส่ิงท่ีน ามาใชบ้่งบอกถึงพยาธิสภาพท่ี

รุนแรง ในการศึกษาน้ี ใช้การตรวจหาปริมาณเช้ือ parasite โดยใช้เทคนิคการยอ้ม Blood 

smear ดว้ยสี Giemsa  
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  การยอ้มดว้ยสี Giemsa เป็นเทคนิคท่ีนิยมใชใ้นการยอ้ม Blood smear เช้ือมาลาเรีย 

สี Giemsa มีส่วนผสมระหว่างสี methylene blue (azure dye) และ สีeosin. โดยสี Eosin มี

ความเฉพาะเจาะจงกับกลุ่ม  phosphate ใน DNA ของเช้ือ parasite และติดสีบริเวณท่ีมี

พนัธะ adenine-thymine ปริมาณสูง ในขณะท่ีสี methylene blue ติดบริเวณ cytoplasm(55) 

 ขั้นตอนการยอ้มสี Giemsa โดยสังเขป : ใช้เลือดหน่ึงหยดจากปลายหางของหนู

หยดลงบนสไลด์แกว้ ท าการ blood smear เม่ือสไลด์แห้งน าไป Fixation ในเมทานอล โดย

การจุ่ม 7-10 คร้ัง จากนั้นยอ้มสี Giemsa (1:10) เป็นเวลา 25 นาที และล้างสีส่วนเกินด้วย

น ้าประปา วางไวแ้หง้ แลว้จึงน าไปตรวจดูภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ท่ีก าลงัขยาย 100 เท่า 

การนับ % parasite โดยใช้โปรแกรม ImageJ โดยสังเขป : น าสไลด์ Blood smear 

ท่ีผ่านการยอ้มด้วยสี Giemsa ไปถ่ายภาพ ด้วยชุดถ่ายภาพกล้องจุลทรรศน์  (Olympus 

microscope, DP70) ท่ีก าลงัขยาย 100X จ านวน 5 ภาพ โดยเฉล่ียให้มีเม็ดเลือดแดงประมาณ 

200 เม็ดต่อภาพ (239.89 x 180.62 mm2 area/ photo)(56) จากนั้นน าภาพมาตรวจนบัปริมาณ

การติดเช้ือดว้ยโปรแกรม Image J เลือกท่ีเมนู plugins > cell counter  จะแสดงเมนูการนับ

เซลล์ 2 type โดย type 1 จะใช้ส าหรับการนับเซลล์เม็ดเลือดแดงท่ีติดเช้ือ และ type 2 ใช้

ส าหรับนบัเซลล์เม็ดเลือดแดงปกติ ดงัท่ีแสดงไวใ้นภาพท่ี 10 และน าขอ้มูลมาค านวณโดย

ใชสู้ตรค านวณดงัน้ี(55) 

 

   

 

 

 

 

 

 

Percent parasitemia (%) = Infected erythrocytes × 100  

      Total erythrocytes 
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รูปภาพที ่10 ตรวจนับปริมาณเมด็เลือดแดงท่ีถกูติดเชื้อด้วยโปรแกรม Image J 
  

 3.10.2 ตรวจเช็คปริมาณความเข้มข้นของเมด็เลือดแดงที่ตดิเช้ือ 

เม่ือ parasite เขา้สู่ระบบไหลเวยีนเลือด เช้ือจะเขา้ไปในเซลลเ์มด็เลือดแดง และกิน

ฮีโมโกลบินเป็นอาหาร เม่ือเช้ือ parasite เขา้สู่ระยะ merozoites โตเต็มท่ี จะแตกออกจาก

เม็ดเลือดแดงเดิม เพื่อเขา้ไปในเม็ดเลือดแดงใหม่ เรียกว่า hemolysis(57),(58) parasite ท าให้

เมด็เลือดแดงเกิดความผดิปกติ ท าใหสู้ญเสียคุณสมบติัในการขนส่งออกซิเจน ส่งผลให้เกิด

ภาวะโลหิตจางขั้นรุนแรง มีอาการแทรกซ้อน เช่น ขาดออกซิเจน หายใจล าบาก มีอาการ

ทางระบบประสาท และการตอบสนองของภูมิคุม้กนัผิดปกติ(58),(59) ดงันั้น ในการศึกษาคร้ัง

น้ีจึงท าการตรวจเช็คปริมาณความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดงท่ีติดเช้ือ 

ขั้นตอน: วนัท่ี 0 ก่อนเร่ิมการทดลอง ท าการเก็บเลือดของหนูทดลองทุกกลุ่ม 

จากนั้นเก็บเลือดอีกคร้ังในวนัสุดทา้ยของการมีชีวิตของหนูทดลองหลงัการติดเช้ือ ซ่ึงท า

หนา้ท่ีเป็น Hct ก่อนการติดเช้ือและ Hct หลงัการติดเช้ือ ตามล าดบั เก็บเลือดจากปลายหาง

หนูทดลองโดยใช ้microcapillary tube ประมาณ 200-300 µl ปิดปลายท่อหน่ึงดา้นดว้ยดิน
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น ้ามนั จากนั้นน า microcapillary tube เขา้เคร่ือง centrifuged ความเร็ว 5,000 รอบ/นาที เป็น

เวลา 5 นาที จากนั้นค านวณปริมาตรโดยใชสู้ตรค านวณ ดงัภาพท่ี 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่11 สูตรค านวนความเข้มข้นของเมด็เลือดแดงท่ีติดเชื้อ 
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3.11 การเกบ็ตวัอย่างจากสัตว์ทดลอง  
ในวนัท่ี 8 หนูทดลองทุกกลุ่มจะไดรั้บการ euthanize ภายใตย้าสลบท่ีเป็นส่วนผสมระหวา่ง

ยา Ketamine ปริมาณ 80 มก./ กก. และ Xylazine 8 มก./ กก. หลงัจากนั้นเก็บตวัอย่างเลือดดว้ยวิธี 

cardiac puncture และ perfuse ดว้ยน ้ าเกลือ 0.9% ตามดว้ย สารละลาย PBS โดยหนูทดลองทุกกลุ่ม

จะได้รับการตรวจเช็คภาวะสุขภาพและบนัทึกอตัราการอยู่รอดในทุกวนั เม่ือประเมินแลว้ว่าหนู

ทดลองมาถึงภาวะสุดทา้ยของชีวิต หนูหล่านั้นจะไดรั้บการ euthanize หลงัจากนั้นท าการ perfuse 

ดว้ยสารละลายขา้งตน้ ตามดว้ยการเก็บเลือด และตบั  

3.11.1 การ Euthanize  

เม่ือส้ินสุดการทดลอง ก่อนท าการเก็บตวัอย่างอวยัวะจากหนูไมซ์ ต้องท าการ 

euthanize ภายใตย้าสลบท่ีเป็นส่วนผสมระหว่างยา Ketamine ปริมาณ 240 มก./ กก. และ 

Xylazine 24 มก./ กก. โดยการฉีดยาผา่นทางช่องทอ้ง (i.p.) และปล่อยให้หนูตายอยา่งสงบ 

ก่อนเขา้สู่ขั้นก่อนการเก็บตวัอยา่งเลือด และ perfusions 

3.11.2 การเกบ็ตวัอย่างเลือดด้วยวธีิ cardiac puncture และ perfusions  

หลงัจากท่ีหนูไมซ์ไดรั้บการ euthanize จะถูกน าไปวางบนแท่นผ่าตดัในลกัษณะ

ท่านอนหงาย จากนั้นท าการผา่ตดัหนูท่ีก่ึงกลางของช่องทอ้งตามแนวช่องอก สอดเข็มเขา้

ไปท่ีบริเวณปลายหัวใจเพื่อ เก็บเลือด โดยเลือดจะถูกน าไปเข้าป่ันเหวี่ยงในเคร่ือง 

centrifuged ท่ี  3,000 rpm ภายใต้ อุณ ห ภู มิ  4°C เป็ น เวล า  15 นาที  ห ลั งจ ากนั้ น น า 

supernatant ไปเก็บในตูเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิ -80°C เพื่อน าไปใชต่้อไป จากนั้นท าการ Perfusions 

ดว้ยการต่อสายน ้ าเกลือเขา้ไปท่ีเข็ม ปล่อยสารละลาย PBS 1M pH 7.4 ปริมาณ 1,000 mL 

เขา้ไปตามสายน ้ าเกลือให้กระจายไปทัว่ร่างกาย และขลิบหัวใจห้องบนขวาเพื่อป้องกนั

แรงดนัปริมาตรสารเกินในระบบไหลเวียน ดงัภาพท่ี 12 ขั้นตอนทั้งหมด ด าเนินการภายใต ้

class II biosafety cabinet  
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3.11.3 การเกบ็อวยัวะตบั 

ตบั จะถูกตดัไปเก็บรักษาสภาพ โดยลา้งอวยัวะดว้ย 0.1M 0f PBS ชัง่น ้ าหนกัและ

วดัขนาดอวยัวะ ถ่ายภาพเพื่อน าไปศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา จากนั้นน า ตบั มา้ม ไต 

ห่อดว้ยผา้ก๊อชแบ่งตามกลุ่ม แช่ใน 10% formaldehyde อย่างน้อย 24 ชัว่โมงก่อนน าไปใช้

ในการศึกษาลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปในระดบัจุลพยาธิของสัตวท์ดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที ่12 แผนผงัท่ี การ Perfusions 
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3.12 การศึกษาความเปลีย่นแปลง ใน ตบั ของหนูทดลอง 

จากการรายงานของ Amit และคณะ ในปี 1995 ว่าปริมาณ  hemozoin ในตับและม้าม
สัมพันธ์กับ % parasite ในหนูท่ีติดเช้ือ Py (60) แสดงถึงการตายของเซลล์ตับและท าให้เกิดการ
รวมตวัของ red pulp และ white pulp ในมา้ม ส่งผลให้มีการเสียชีวิต(54) การสะสมของ hemozoin 
ในตบัและมา้มมีความสัมพนัธ์กบัการอกัเสบของตบัและความผดิปกติของการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุม้กนั(61) ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาในตบัและมา้มจึงถูกน ามาศึกษาโดยใชก้าร
ยอ้มสี H&E 

เพื่อศึกษาลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปในระดับจุลพยาธิวิทยาของสัตวท์ดลอง เม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาการทดลองแลว้หนูทดลองจะถูก euthanize และ perfuse จากนั้น ตบั จะถูกน ามาเก็บรักษา
สภาพเน้ือเยื่อดว้ย 10% paraformaldehyde เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน ามาท าการ process ช้ินเน้ือ 
โดยการ dehydrated ดว้ย ethanal alcohol ท่ีความเขม้ขน้จากนอ้ยไปมาก clearing ดว้ย xylene น าเขา้
ขั้นตอนท า block paraffin เพื่อตดั section ช้ินเน้ือวางบนสไลด์ท่ีความหนา 6-8 ไมครอน จากนั้น
น าไปยอ้มสี H&E โดยหลกัการยอ้มสี H&E เป็นวธีิท่ีใชศึ้กษาการเปล่ียนแปลงของเซลล์จากสาเหตุ
ทางพยาธิวิทยา สี hematoxylin ติดสีน ้ าเงินอมม่วงเขม้บนกรดนิวคลีอิก ในขณะท่ีสีชมพูของ eosin 
ติดโปรตีนอย่างไม่เจาะจง(62) จากนั้นน าสไลด์ช้ินเน้ือท่ีผ่านการยอ้มสี H&E ไปตรวจดูภายใต้
กลอ้งจุลทรรศน์ ตั้งแต่ก าลงัขยาย 4X จนถึง 100X สังเกตุลกัษณะท่ีเปล่ียนไปของเซลล์ในอวยัวะ
และตรวจนบัปริมาณ (hemozoin) จากเช้ือ Py ดว้ยโปรแกรม ImageJ analysis มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

3.12.1 ขั้นตอนการ Process อวยัวะ ตบั  

หลงัผา่นการ Fixative แลว้ น าเขา้กระบวนการเตรียมช้ินเน้ือ(63)  
3.12.1.1 Washing หรือการลา้งน ้ ายาตรึงสภาพออก โดยใชผ้า้ขาวบางห่อ

ช้ินเน้ือตวัอย่างแต่ล่ะช้ิน และมดัด้วยเชือกผา้สีขาวเส้นเล็ก เพื่อป้องกนัการโดน
กระแสน ้ าจากก๊อกโดยตรง เพราะหากช้ินเน้ือโดนกระแสน ้ าท่ีไหลจากก๊อก
โดยตรง จะท าให้ช้ินเน้ือเกิดความเสียหายได ้น าช้ินเน้ือท่ีผกูแลว้ มาหยอ่นลงในจา
แก้ ว ท่ี มี น ้ าไห ลผ่ าน  เพื่ อล้ างน ้ าย า  ออก  เน่ื อ งจากน ้ าย า  Fixative ช นิ ด 
formaldehyde 10% จะท าให้เกิดตะกอนสีน ้ าตาลข้ึนภายในช้ินเน้ือ ซ่ึงไปรบกวน
กระบวนการตัด การติดสี เม่ือตรวจดูได้กล้องจุลทรรศน์อาจท าให้แปลผล
ผดิพลาดได ้จะตอ้งลา้งดว้ยการ running water เป็นเวลา 20 นาที 

3.12.1.2 Dehydration เม่ือช้ินเน้ือผา่นการลา้งดว้ยน ้ าก๊อกแลว้ จะท าใหช้ิ้น
เน้ือมีน ้ าอยู่ภายในจ าเป็นจะตอ้งดึงน ้ าออก เพื่อเตรียมช้ินเน้ือให้สาร Embedding 
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media ซึมผ่านเขา้ไปได ้จึงตอ้งใช้สารท่ีมีคุณสมบติัดึงน ้ าออกได ้และสารท่ีนิยม
ใช้เป็น dehydrant โดยทัว่ไป คือ Ethyl alcohol โดยจะท าการแช่ในสาร dehydrant 
จากความเขม้ขน้นอ้ยไปมาก คือ 

3.12.1.3 Clearing คือ การน าสารท่ีมีคุณสมบัติสามารถเข้ามาแทนท่ี 
dehydrant ได้ และเป็นตัวกลางให้ embedding media แทรกซึมเข้าสู่เน้ือเยื่อได ้
เรียกวา่ clearing agent ในท่ีน่ี จะใชส้าร Xylene  

 
3.12.1.4. เม่ือผ่านขั้นตอน Clearing แลว้ จึงน ามา Infiltration ด้วยวิธีการ 

ดงัน้ี 
Paraffin 1   เป็นเวลา 10 นาที 
Paraffin 2   เป็นเวลา 10 นาที 
Paraffin 3   เป็นเวลา 10 นาที 

3.12.1.5 จากนั้ น จะน าช้ินเน้ือตับท่ีผ่านการ Infiltrate แล้ว มาวางใน
แม่พิมพ์ (mold) เพื่อหล่อบล็อคช้ินเน้ือตับให้แข็งพอท่ีจะน าไปตัดด้วยเคร่ือง 
Microtome 

3.12.1.5.1 วางช้ินเน้ือตบั โดยให้หน้าตดัช้ินเน้ือตบัขนานไปกบั
แม่พิมพ ์

3.12.1 .5.2 เท  paraffin เหลว  ลงไป ในแม่พิ มพ์  (mold) โดย
ระมัดระวงัไม่ให้เกิดฟองอากาศ และไม่ให้มีฝุ่ นตกลงไปในแม่พิมพ์
ขณะท่ีก าลงัหล่อบล็อค paraffin  

3.12.1.5.3 เม่ือเท paraffin เหลวจนเต็มแม่พิมพ์แลว้ ปล่อยทิ้งไว้
ใหเ้ยน็ลง จนจะทัง่เซ็ตตวัเตม็ท่ี 

3.12.1.5.4 เม่ือ paraffin เหลวแข็งเต็มท่ีแล้ว จึงแกะบล็อคออก
จากแม่พิมพ ์เพื่อน าไปตดั section ต่อไป 
3.12.1.6 การตดับล็อคช้ินเน้ือ 

3.12.1.6.1 เม่ือแกะบล็อคช้ินเน้ือตบัออกจากแม่พิมพแ์ลว้ น ามา 
Trim เพื่อตดัเอา paraffin ส่วนเกินท่ีอยูร่อบขา้งช้ินเน้ือออกให้ไดม้ากท่ีสุด 
ควร trim ใหเ้ป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม จะท าให ้section ติดกนัเป็น ribbon  
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3.12.1.6.2 น าบล็อคช้ินเน้ือตับท่ีได้ มายึดกับท่ียึดตัวอย่างใน
เคร่ือง Microtome ให้แน่นพอท่ีจะไม่หลุดขณะท าการตัด section และ
ปรับหนา้บล็อคใหข้นาดกบัความคมของใบมีด 

3.12.1.6.3 ปรับความหนาของ section บนเคร่ือง Microtome ไป
ท่ี 6° เพื่อไม่ให้หนาจนเกินไปจนตรวจดูใตก้ล้อจุลทรรศน์ล าบาก และ
ไม่ใหบ้างเกินไป จนตดั section ออกมาไม่ได ้

3.12.1.6.4 เช็คใบมีดท่ีจะใชต้ดั section หากเป็นใบมีดเก่าท่ีมีคน
ใชแ้ลว้ ควรท าการเปล่ียนใบมีดใหม่ก่อนใชง้าน 

3.12.1.6.5 ควรปรับมุมความคมใบมีดใหไ้ด ้27° - 32°  
3.12.1 .6.6 จากนั้ น  เร่ิมการตัด  section โดยตัดให้ ความ เร็ว

สม ่าเสมอ และลงน ้ าหนกัให้ใกลเ้คียงกนัทุกคร้ัง จะท าให้ได ้section ท่ีมี
ความบางเสมอกนัทั้งแผน่ 

3.12.1.6.7 น า section ท่ีตัดได้ มาติดลงบนแผ่นสไลด์ โดยใช ้
Hotplate แทน water bath  

3.12.1.6.8 วางแผน่สไลดล์งบน hotplate ท่ีตั้งอุณหภูมิไว ้40°C  
3.12.1.6.9 หยดน ้ าท่ีผสม albumin ลงไปให้เกาะบนสไลด์ใน

ลกัษณะคลา้ยหยดน ้าบนใบบวั 
3.12.1.6.10 จากนั้นน า section ไปวางบนน ้ า ให้ section ค่อยๆคล่ี

ออกจนตึง อาจจะใชพู้ก่นัช่วยในการคล่ีออกของ section ได ้ 
3.12.1.6.11 เม่ือ section คล่ีตวัออกเต็มท่ีแล้ว จึงน าแผ่นสไลด์

ออกจาก hotplate และน ามาผึงให้แห้ง ก่อนจะน าไปอบท่ีตูอ้บอุณหภูมิ 
60°C เพื่อละลาย paraffin ท่ีอยูใ่นเน้ือเยือ่ตบัออก 

3.12.1.6.12 จากนั้นจึงน าไปยอ้มสี 
 

 

 

3.12.2 ขั้นตอนการย้อมสี Hematoxylin & Eosin 

สีท่ีใช้ยอ้มเน้ือเยื่อตบัในงานวิจยัช้ินน้ี ใช้สี Hematoxylin & Eosin โดยใช้เทคนิค 
Harris’s hematoxylin & eosin 
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3.12.2.1 วิ ธีการเตรียมสี  hematoxylin โดยใช้ เทคนิค Harris’s hematoxylin & 
eosin 

Hematoxylin crystal    8 g. 
95% ethyl alcohol     80 mL 
Aluminum ammonium sulfate    160 g 
น ้ากลัน่       1,600 mL 
Mercuric oxide      6 g 

ละลายสาร Aluminum ammonium sulfate ลงในน ้ ากลั่น โดยการให้ความร้อน 
จากนั้นเติม Hematoxylin crystal ท่ีละลายใน 95% ethyl alcohol ลงไป ตม้ให้ร้อนท่ี 95°C 
แลว้ยกออกจากเตา ค่อยๆเติม Mercuric oxide พร้อมกบัคนไปดว้ย จะไดส้ารละลายสีม่วง
ด า และแช่ในอ่างน ้ าเยน็ทนัที ปล่อยไวจ้นกระทัง่สารละลายเยน็ตวัลง แลว้จึงกรองเก็บไว้
ในขวดสีชา ก่อนน ามาใช ้จะตอ้งท าการกรองสารละลายก่อนทุกคร้ัง 

 
3.12.2.2 วธีิการเตรียมสี eosin โดยใชเ้ทคนิค Harris’s hematoxylin & eosin 
สี eosin เป็นสี counter stain ท่ีใชย้อ้มทบั หลงัจากยอ้มสี hematoxylin แลว้ โดยจะ

เขา้ท าปฏิกิริยากบั basic tissue โดยเฉพาะโปรตีนท่ีอยู่ในไซโตพลาสซึม ท าให้เกิดสีชมพู
แกมแดง เม่ือตรวจดูช้ินเน้ือท่ียอ้มดว้ย eosin จะท าให้เห็นไซโตพลาสซึมเป็นสีชมพูแกม
แดง 
 

1% stock alcohol eosin 
Eosin Y      1 g 
น ้ากลัน่       20 mL 
95% alcohol      80 mL 

  ละลาย Eosin Y ในน ้ากลัน่ จากนั้นเติม 95% alcohol ลงไป 
 
    Working eosin solution 
  Eosin stock solution     1 ส่วน 
  80% alcohol      3 ส่วน 
 ก่อนน าไปใชง้าน เติม glacial acetic 0.5 mL ใน 100 mL ของสี แลว้คนใหเ้ขา้กนั 
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   รูปภาพที ่13 ผงัการย้อมสี Harris’s hematoxylin & eosin 
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3.13 การศึกษาการเปลีย่นแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ในอวัยวะ ตับ ของสัตว์ทดลอง  

 การหาปริมาณฮีโมโซอินในตบั จะใช้การวิเคราะห์จากหนูจ านวน 3 ตวัในแต่ละ
กลุ่มการทดลอง ท าโดยการเลือกภาพถ่ายจากการยอ้ม H&E อยา่งสุ่ม ท่ีก าลงัขยาย 100X มาจ านวน 
5 ภาพ (239.89 x 180.62 mm2 /photo) น ามาวิเคราะห์หาปริมาณฮีโมโซอินดว้ยโปรแกรม image J 
โดยใช้เมนูนับจ านวนพิกเซลขาวด าของโปรแกรม พื้นท่ีสีด าของ hemozoin จะถูกค านวณออกมา
เป็นเปอร์เซ็นตต่์อพื้นท่ีภาพ ดงัภาพท่ี 14  

 
เg  
 
 

 
 

 

 

 

รูปภาพที่ 14 การวิเคราะห์ค่า hemozoin ตับโดยใช้ซอฟต์แวร์ ImageJ พืน้ท่ี % (กรอบสีแดง) แสดง
ค่าเฉลี่ยของ hemozoin ในภาพถ่ายต่อพื้นท่ี 239.89 x 180.62 mm2 โดย % hemozoin ค านวณจาก
ภาพถ่าย 5 ภาพ ต่อหนู 1 ตัว และน ามาวิเคราะห์หา% hemozoin เฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม 
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3.14 การวิเคราะห์ทางสถติ ิ

การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในโปรแกรม SPSS Statistics Version 18.0 โดยใช้การ

วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหวา่ง

กลุ่มประกอบดว้ย กลุ่มควบคุม กลุ่มติดเช้ือมาลาเรียพลาสโมเดียมโยอิไล กลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัจาก

ใบกระท่อม  และกลุ่มท่ีไดรั้บยาตา้นมาลาเรียมาตรฐานในหนูไมซ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P ≤ 

0.05) นอกจากน้ี ยงัใช้การเปรียบเทียบ % Hematocrit ก่อนและหลังการทดลองในหนูไมซ์กลุ่ม

เดียวกนั โดยใชก้ารทดสอบ Student’s t – test ซ่ึงพิจารณาความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัท่ีค่า p < 0.05  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลของสารสกดัจากใบกระท่อม ในหนูทดลองท่ี

ติดเช้ือมาลาเรีย Py โดยศึกษาอตัราการมีชีวิตรอด (Survival rate and time) การเปล่ียนแปลงของ

ปริมาณความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง(Hematocrit) หนูทดลอง ปริมาณการติดเช้ือท่ีเม็ดเลือดแดง 

(Parasitemia) การเป ล่ียนแปลงทางลักษณะสัณฐานวิทยา  (Morphology) และจุลกายวิภาค 

(Histology)ของตบั รวมถึงปริมาณการสะสมของ Hemozoin ภายในอวยัวะตบั ในหนูไมซ์ท่ีติดเช้ือ

มาลาเรีย Py โดยเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มการทดลองท่ีเป็นหนูปกติและไดรั้บการรักษา รายงานผล 

ดงัน้ี 

4.1 อตัราการรอดชีวิต (Survival rate and time) 
หนูทุกกลุ่มไดรั้บการสังเกตและบนัทึกอตัราการรอดชีวิตทุกวนัเป็นเวลา 8 วนั หลงัมีการ

ฉีดเช้ือ Py โดยแสดงอตัราการรอดชีวิตเป็นปริมาณร้อยละเปอร์เซ็นต์ (%) ต่อวนั โดยแสดงผลดงั

ตารางท่ี 3  

จากภาพท่ี 15 จะเห็นได้ว่ากลุ่ม Sham, Sh-MS75, Sh-Ms150  มีอตัราการรอดชีวิต 100 % 

จนกระทัง่ส้ินสุดการทดลอง ในขณะท่ีกลุ่ม Py หนูเร่ิมเสียชีวิตในวนัท่ี 5 หลงัการติดเช้ือ จากนั้น

เสียชีวติทั้งหมดในวนัท่ี 6 ของการทดลอง 

กลุ่ม Py-ART มีหนูเสียชีวิตในวนัท่ี 7 หลงัการติดเช้ือ จนกระทัง่ส้ินสุดการทดลองหนูมี

อตัราการรอดชีวติท่ี 80% 

กลุ่ม Py-Ms75 มีหนูเร่ิมเสียชีวิตในวนัท่ี 7 หลงัการติดเช้ือ และมีอตัราการรอดชีวิตท่ีลดลง

จนกระทัง่ส้ินสุดการทดลองหนูมีอตัราการรอดชีวติท่ี 40% 
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กลุ่ม Py-MS150 มีหนูเร่ิมเสียชีวิตในวนัท่ี 6 หลังการติดเช้ือ และมีอตัราการรอดชีวิตท่ี

ลดลงจนกระทัง่ส้ินสุดการทดลองหนูมีอตัราการรอดชีวติท่ี 40% 

ดงันั้นการติดเช้ือ Py อาจส่งผลให้หนูไมซ์อายุสั้น ท าให้เกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตในหนูท่ีติด

เช้ือ Py ซ่ึงหนูไมซ์กลุ่ม Py-MS75 และ หนูไมซ์กลุ่ม Py-MS150 มีอตัราการรอดชีวิตท่ีสูงกวา่กลุ่ม 

Py ใกลเ้คียงกบัอตัราการรอดชีวิตของหนูไมซ์กลุ่ม Py-ART ท่ีไดรั้บการรักษาด้วยยา Artesunate  

ผลของการให้สารสกดัจากใบกระท่อมในหนูไมซ์ท่ีติดเช้ือมาลาเรีย Py สามารถยืดอายุขยัและลด

อตัราการเสียชีวติของหนูท่ีติดเช้ือ Py ได ้

 

ตารางที ่3 แสดงอัตราการรอดชีวิตของหนูไมซ์หลังได้รับเช้ือมาลาเรีย Py ในแต่ละกลุ่ม (n=5) 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ถึงวันท่ี 8 (ส้ินสุดการทดลอง) 

Day 

Groups (n=5) 

Non-infected   Infected 

Sham Sh-Ms75 Sh-Ms150  Py Py-ART Py-Ms75 Py-Ms150  

Day 0 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)  5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Day 1 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)  5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Day 2 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)  5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Day 3 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)  5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Day 4 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)  5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Day 5 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)  4 (80%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

Day 6 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)  2 (40%) 5 (100%) 5 (100%) 4 (80%) 

Day 7 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)  Die (0%) 4 (80%) 3(60%) 3 (60%) 

Day 8 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%)     4 (80%) 2(40%) 2 (40%) 
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 รูปภาพที ่15 เปอร์เซ็นต์อัตราการรอดชีวิต และเวลาการรอดชีวิตของหนูในแต่ละกลุ่มของการ
ทดลอง 
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4.2 ปริมาณความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hematocrit) 
หนูทดลองทุกกลุ่มถูกเก็บเลือดจากหางเพื่อบันทึก Hematocrit (Hct) ตั้ งต้นเป็นร้อยละ

เปอร์เซ็นต์(%) เรียกว่า Pre-Hct หลงัจากนั้น จากนั้น ตรวจเช็คดว้ยการเก็บเลือดจากปลายหางหนู

ก่อนท่ีจะเหน่ียวน าให้หนูติดเช้ือ Py ซ่ึงเรียกว่า Hct ก่อนการติดเช้ือ หลงัการติดเช้ือ Py เก็บเลือด

จากปลายหางหนูเพื่อตรวจเช็คระดบั Hct เรียกวา่ Hct หลงัการติดเช้ือ การเปรียบเทียบ Hct ของหนู

ไมซ์ทั้ง 5 กลุ่มถูกแสดงในตารางท่ี 4 และเปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียของ Hct ในแต่ละกลุ่มแสดงเป็นกราฟใน

ภาพท่ี 16 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ กลุ่ม Py ค่า Post-Hct ลดลงต่างจาก Pre-Hct 2.85 เท่า กลุ่ม Py-

ART ค่า Post-Hct ลดลงต่างจาก Pre-Hct 1.58 เท่า กลุ่ม Py-Ms75 ค่า Post-Hct ลดลงต่างจาก Pre-

Hct 2.75 เท่า และ กลุ่ม Py-Ms 150 ค่า Post-Hct ลดลงต่างจาก Pre-Hct 2.66 เท่า บ่งบอกไดว้า่ เลือด

ของหนูในกลุ่มท่ีติดเช้ือทุกกลุ่ม มีการแตกของเมด็เลือดแดงจ านวนมาก 

ในขณะท่ีหนูกลุ่ม Sham, Sh-MS75 และ Sh-MS150 ไม่พบความแตกต่างของค่า Hct บ่ง

บอกไดว้า่ หนูท่ีไม่ไดรั้บเช้ือท่ีไดส้ารสกดัจากใบกระท่อม ไม่พบความเป็นอนัตรายต่อเมด็เลือดแดง

จากสารสกดัใบกระท่อม 
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ตารางที ่4 แสดงปริมาณความเข้มข้นของเมด็เลือดแดง (Hematocrit) ของหนูไมซ์ ก่อนและหลัง
ได้รับเช้ือมาลาเรีย Py ในแต่ละกลุ่ม (n=5)  
 

Group Hct (%) No. mice Mean ± SD Pair t-test  

1 2 3 4 5  P-value 

Sham Pre-Hct 62.50 58.00 55.00 60.00 59.00 58.90 ± 2.75 0.40 

 Post-Hct 61.20 58.50 57.80 62.10 58.50 59.62 ± 1.90  

Sham-Ms75 Pre-Hct 62.50 60.00 57.00 58.00 55.00 58.50 ± 2.87 0.50 

 Post-Hct 61.20 58.70 57.50 56.30 56.50 58.04 ± 2.01  

Sham-Ms150 Pre-Hct 57.00 57.00 62.50 56.00 58.50 58.20 ± 2.56 0.92 

 Post-Hct 55.40 56.80 61.00 58.40 59.00 58.12 ± 2.14  

Py Pre-Hct 57.00 55.00 58.50 60.20 56.80 57.50 ± 1.95 < 0.001 

 Post-Hct 25.40 21.00 20.20 17.40 16.80 20.16 ± 3.43  

Py-ART Pre-Hct 57.00 60.00 55.50 59.50 58.20 58.04 ± 1.84 < 0.001 

 Post-Hct 42.50 34.00 33.33 36.45 37.50 36.76 ± 3.64  

Py-Ms75 Pre-Hct 66.00 54.50 58.50 60.20 61.50 60.14 ± 4.20 < 0.001 

 Post-Hct 27.70 22.50 20.00 19.50 19.70 21.88 ± 3.47  

Py-Ms150 Pre-Hct 57.50 60.00 56.50 59.80 57.50 58.26 ± 1.55 < 0.001 

 Post-Hct 27.74 22.50 19.50 21.50 18.40 21.93 ± 3.63  
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รูปภาพที ่16 แผนภูมิแสดงปริมาณความเข้มข้นของเมด็เลือดแดง (Hematocrit) ของหนูไมซ์ ก่อน
และหลังได้รับเช้ือมาลาเรีย Py ในแต่ละกลุ่ม  

** คือ P-value < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง Pre-Hct และ Post-Hct 
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4.3 ปริมาณการติดเช้ือที่เมด็เลือดแดง (Parasitemia) 

หนูทดลองทุกกลุ่มจะถูกติดตามการเปล่ียนแปลงของเม็ดเลือดแดงและปริมาณการติดเช้ือ

มาลาเรีย Py ในเม็ดเลือดแดงทุกวนั โดยการเก็บเลือดจากหางของหนูไมซ์ จากนั้นน าไปยอ้มด้วย

เทคนิค Giemsa staining ถ่ายภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์ นับจ านวนเม็ดเลือดแดงท่ีติดเช้ือและ

ค านวณแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต ์Parasitemia 

จากรูปท่ี17 แสดงลกัษณะของ RBCs ท่ีปกติและ RBCs ท่ีติดเช้ือ ซ่ึงมี 3 ระยะ ไดแ้ก่ ; ring, 

trophozoiteและ schizont เม่ือเช้ือมาลาเรียเขา้สู่เซลล์เม็ดเลือดแดง (RBCs) จะเจริญต่อไปเป็นระยะ 

trophozoite โดยในระยะแรกจะมีรูปร่างเป็นวงกลมหรือวงรี เม่ือยอ้มดว้ยสี Giemsa จะเห็นรูปร่าง

คลา้ยกบัวงแหวน ส่วนไซโตพลาสซึมติดสีน ้ าเงินและส่วนของนิวเคลียสติดสีม่วง ส่วนตรงกลาง

เป็นวงไม่ติดสี จะเรียกระยะแรกน้ีวา่ ระยะวงแหวน (ring stage) เช้ือมาลาเรียในเม็ดเลือดแดงย่อย

สลายฮีโมโกลบินเพื่อเป็นอาหาร และปล่อยผลผลิตสุดท้ายรวมถึงฮีโมโกลบินท่ีย่อยสลายไม่

สมบูรณ์ออกมาในรูปแบบ crystalline hemozoin หรือ malaria pigments มีลกัษณะเป็นผลึกสีน ้ าตาล

ทองหรือสีน ้าตาลด า จะพบรงควตัถุสีน ้าตาลชดัเจนในระยะ growing trophozoite และในระยะน้ีเช้ือ

จะมีการเจริญอยา่งรวดเร็ว มีการแบ่งนิวเคลียสหลายคร้ังภายในไซโตพลาสซึมเดิมท าให้เกิดระยะ 

schizont ซ่ึงมีนิวเคลียสจ านวนมาก เม่ือ schizont เจริญเตม็ท่ีจะมีการแบ่งไซโตพลาสซึมท าใหแ้ต่ละ

เซลล์มีนิวเคลียสเดียว กลายเป็นระยะ mature schizont ซ่ึงมีเซลล์ภายในเรียกว่า merozoite เม่ือเม็ด

เลือดแดงแตก merozoite จะออกมาเป็นอิสระในกระแสเลือดชัว่คราวและพร้อมเขา้สู่เม็ดเลือดแดง

ใหม่เจริญเป็นระยะต่าง ๆ ซ ้ าเป็นวฏัจกัร 
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รูปภาพที ่17 ภาพแสดงรูปถ่าย Thin blood smear จากหนูท่ีได้รับเช้ือ Py ถ่ายภาพภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ ท่ีก าลังขยาย 100 เท่า โดยสัญลักษณ์ Normal Red Blood Cell (nRBC) คือ เมด็เลือดแดง
ปกติ, และแสดงสัญลักษณ์ระยะการเติบโตของเช้ือปรสิต Py ตามล าดับดังนี ้ระยะ Ring (R) stage, 
ระยะ Trophozoite (T) stage, และระยะ Schizont (S) stage  เช้ือมาลาเรีย Py ใช้ฮีโมโกลบินในเมด็
เลือดแดงเพ่ือการเจริญเติบโต 
 

รูปท่ี 18 แสดงลกัษณะการติดเช้ือของ RBCs ในแต่ละกลุ่ม โดยไม่พบการติดเช้ือในกลุ่ม Sham, Sh-

MS75 และ Sh-MS150 จนส้ินสุดการทดลอง ส่วนในกลุ่มท่ีไดรั้บเช้ือ Py พบการติดเช้ือในเม็ดเลือด

แดงระยะต่างๆ โดยกลุ่ม Py พบการติดเช้ือในเม็ดเลือดแดงมากกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการรักษา และกลุ่ม

ท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยา Artesunate  พบการติดเช้ือน้อยกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัใบกระท่อม คือ

กลุ่ม Py-MS75 และกลุ่ม Py –MS150 

% parasitemia ค านวณในวัน ท่ี  1 ถึงว ัน ท่ี  8 หลังการติดเช้ือ ดังแสดงในตารางท่ี  5 

นอกจากน้ี ในภาพท่ี 19 ไดแ้สดง% parasitemia ของหนูกลุ่มท่ีติดเช้ือ Py 

ภาพท่ี 19 จากกราฟแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่ม Py มีปริมาณเช้ือเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วจากวนัท่ี 3 ถึง

วนัท่ี 5 หลงัได้รับเช้ือ ซ่ึงสูงท่ีสุดในวนัท่ี 5 หลงัการติดเช้ือ สังเกตอตัราการเสียชีวิตของกลุ่ม Py 

พบวา่เร่ิมเสียชีวติในวนัท่ี 5 หลงัการติดเช้ือ จากนั้นหนูทดลองในกลุ่ม Py เสียชีวติทั้งหมดในวนัท่ี 6 

หลงัการติดเช้ือ 
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ในกลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยา artesunate และกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัจากใบกระท่อม พบวา่

ปริมาณเช้ือเพิ่มข้ึนชา้กวา่กลุ่ม Py ซ่ึงในกลุ่ม Py-ART ปริมาณเช้ือเพิ่มสูงสุดในวนัท่ี 5 หลงัการติด

เช้ือ ส่วนในกลุ่ม Py-MS75, Py-MS150 ปริมาณเช้ือเพิ่มอยา่งชา้ ๆ และเพิ่มข้ึนสูงสุดในวนัท่ี 6 หลงั

การติดเช้ือ  

 

รูปภาพที ่18 ภาพถ่ายThin blood smear ของหนูในแต่ละกลุ่ม ถ่ายใต้กล้องจุลทรรศน์ ในวนัท่ี 6 
หลังการติดเช้ือ ท่ีก าลังขยาย 100 เท่า มาตราส่วน 20 µm 
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ตารางที ่5 เปรียบเทียบ % Parasitemia ท่ามกลางกลุ่มหนูทดลอง แสดงข้อมลูเป็น Mean ± SEM (%) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ ANOVA ในรูปแบบของ Tukey’s test พิจารณาค่าความ
ต่างอย่างมนีัยส าคัญท่ี P-value  0.05 

Day Group 

Sham Sh-Ms75 Sh-Ms150 Py Py-ART Py-Ms75 Py-Ms150 

D1 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 1.92±0.70 2.04±0.64 2.04±0.57 1.78±0.29 
bP-value - - - - 0.99 0.99 0.98 
cP-value - - - - - 1.00 0.89 
dP-value - - - - - - 0.89 

D2 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 10.00±1.22 10.2±1.30 9.4±2.41 8.72±1.89 
bP-value - - - - 1.00 0.95 0.67 
cP-value - - - - - 0.89 0.56 
dP-value - - - - - - 0.93 

D3 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 20.22±1.71 20.44±1.66 20.14±1.67 18.16±2.90 
bP-value - - - - 1.00 1.00 0.42 
cP-value - - - - - 1.00 0.33 
dP-value - - - - - - 0.45 

D4 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 38.94±4.14 25.5±3.12 33.4±4.14 34.5±4.01 
bP-value - - - - < 0.001 0.15 0.31 
cP-value - - - - - 0.03 0.01 
dP-value - - - - - - 0.97 

D5 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 55.42±2.58 21.6±2.70 46.16±3.61 48.32±4.72 
bP-value - - - - < 0.001 < 0.001 0.03 
cP-value - - - - - < 0.001 < 0.001 
dP-value - - - - - - 0.77 

D6 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 66.75±3.18 14.9±2.30 56.4±4.04 60.26±4.11 
bP-value - - - - < 0.001 0.02 0.18 
cP-value - - - - - < 0.001 < 0.001 
dP-value - - - - - - 0.35 
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D7 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 Die 9.10±1.88 67.96±2.78 67.1±4.74 
bP-value - - - - NA NA NA 
cP-value - - - - - NA NA 
dP-value - - - - - - NA 

D8 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 Die 3.20±1.28 68.45±0.78 65.80±1.13 
bP-value - - - - NA NA NA 
cP-value - - - - - NA NA 
dP-value - - - - - - NA 

 

b คือP -value < 0.05 และ bb คือ P-value < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py 

c คือP -value < 0.05 และ cc คือ P-value < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py-ART 

d คือP -value < 0.05 และ dd คือ P-value < 0.001เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม Py-Ms75 และ Py-Ms150 

Non assessment (NA) หมายถึงไม่มีการประเมินเน่ืองจากจ านวนหนูทดลองในกลุ่มมีนอ้ยกวา่ 2 ตวั (n2)  
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รูปภาพที ่19 กราฟแผนภูมิ %parasitemia เปรียบเทียบท่ามกลางกลุ่มหนูทดลองท่ีติดเชื้อมาลาเรีย 
Py ท้ังหมด 4 กลุ่ม แสดงข้อมลูเป็น Mean ± SEM (%) และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติโดย
ใช้ ANOVA ในรูปแบบของ Tukey’s test พิจารณาค่าความต่างอย่างมนีัยส าคัญท่ี P-value  0.05 
b คือP -value < 0.05 และ bb คือ P-value < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py 

c คือP -value < 0.05 และ cc คือ P-value < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py-ART 
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4.4 การเปลีย่นแปลงทางลกัษณะสัณฐานวทิยาของตับ (Morphology)  
หลงัส้ินสุดการทดลอง หนูทดลองทุกตวัจะถูก euthanize และ perfuse จากนั้นเก็บอวยัวะ

เพื่อน ามาศึกษาความเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวิทยา และศึกษาการเปล่ียนแปลงทางจุลพยาธิวิทยา

ดว้ยการยอ้มสี H&E วเิคราะห์ปริมาณเฮโมโซอินในตบัโดยใชโ้ปรแกรม ImageJ. 

รูปท่ี 20 แสดงลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของตบั และลกัษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ในกลุ่ม 

Sham ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของตบั จะมีสีน ้าตาลอมแดงมีสีท่ีสดและพื้นผวิเรียบ ในขณะท่ีกลุ่ม 

Py จะลกัษณะผิวขรุขระ มีสีน ้ าตาลด าคล ้ ากว่ากลุ่ม Sham และขนาดของตบัในกลุ่มท่ีติดเช้ือจะมี

ขนาดใหญ่กว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับเช้ือ เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนของ Kupffer cell และ histiocyte ท่ีมา

เก็บกิน malaria pigment รวมทั้งเม็ดเลือดแดงท่ีติดเช้ือ ท าให้ขนาดของ sinusoid ขยายออกและมี

เลือดคั่ง โดยกลุ่ม Py มีสีด าคล ้ าท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่ม Py-MS75, Py-MS150 และ Py-ART 

ตามล าดบั  
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รูปภาพที ่20 แสดงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตับเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่ม 
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4.5 การเปลีย่นแปลงทางจุลกายวิภาค (Histology) ของตับ 

จุลพยาธิวทิยาและการสะสมของฮีโมโซอนิในตับ 

รูปท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบจุลพยาธิวิทยาของเน้ือเยื่อตบัระหว่างกลุ่ม Sham และกลุ่ม 

Py ในเน้ือเยื่อตับของกลุ่ม Sham ประกอบด้วย  central vein, hepatocyte, hepatic sinusoidal, และ 

Kupffer cell โดย central vein คือหลอดเลือดด าตั้งอยู่ท่ีบริเวณตรงกลาง hepatic lobule มี sinusoid 

เป็นหลอดเลือดฝอย ท าหนา้ท่ีแลกเปล่ียนสารระหวา่งเลือดกบัเซลล์ตบั เลือดใน sinusoid เป็นเลือด

ท่ีมาจาก portal vein และ hepatic artery การไหลของเลือดใน sinusoid จะไหลไปในทิศทางเดียว 

เข้าสู่ central vein และออกจากตบัผ่าน hepatic vein ไปยงั inferior vena cava ใน sinusoid จะพบ 

Kupffer cell ในบางแห่ง ซ่ึงท าหน้าท่ี เป็น phagocyte จับเม็ดเลือดแดงท่ีหมดอายุ หรือมีความ

ผิดปกติ เซลล์ตบั (hepatocyte) มีรูปทรงหลายเหล่ียม มีนิวเคลียสหน่ึงหรือสองนิวเคลียสอยู่ตรง

กลาง hepatocyte อยูเ่รียงต่อกนัเป็นแถว มีลกัษณะซ้อนกนัเป็นแผน่เรียกวา่ liver cell plate ส่วนใน

เน้ือเยื่อตับของกลุ่ม Py แสดงให้เห็น การแตกของ hepatocyte พบเซลล์ตับตาย sinusoid มีการ

ขยายตวัใหญ่ข้ึน พบ Kupffer cell ภายในมีการคัง่ของ hemozoin เป็นจ านวนมาก   

รูปท่ี 22 แสดงการเปรียบเทียบจุลพยาธิสภาพตับของกลุ่ม Sham, Sh-MS75 และ Sh-

MS150 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้รับเช้ือ Py ประกอบด้วย central vein, hepatocyte, hepatic sinusoidal, 

และ Kupffer cell ไม่พบความผดิปกติของเน้ือเยือ่ทั้งสามกลุ่ม 

รูปท่ี 23 แสดงการเปล่ียนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาในกลุ่มติดเช้ือ Py ท่ีไดรั้บการรักษาดว้ย

ยา Artesunate คือกลุ่ม Py-ART และกลุ่มติดเช้ือท่ีได้รับสารสกัดจากใบกระท่อม คือกลุ่ม Py-

MS75, Py-MS150 เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับการรักษา คือกลุ่ม Py โดยภาพด้านซ้ายมี

ก าลังขยาย 40X และภาพด้านขวามีก าลังขยาย 100X จากบริเวณเดียวกัน พบว่า ทั้ ง 3 กลุ่ม มี 

hemozoin สะสมอยู่ภายใน Kupffer cell มีการขยายตัวของ  sinusoid และพบว่าเซลล์ตับมีการ

จดัเรียงตวัผิดปกติ โดยเฉพาะในกลุ่ม Py-MS150 ท่ีพบการสะสมของ hemozoin มากกว่ากลุ่มท่ี

ไดรั้บการรักษากลุ่มอ่ืน แต่ยงันอ้ยกวา่กลุ่ม Py 
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รูปภาพที ่21 เปรียบเทียบจุลพยาธิวิทยาของตับในกลุ่ม Sham และกลุ่ม Py โดยการย้อมสี H&E  
(คอลมัน์ซ้าย): ก าลงัขยาย 40X มาตราส่วน 50 µm , (คอลมัน์ขวา): ก าลงัขยาย 100X มาตราส่วน 20 

µm, CV: Central vein, H: hepatocyte, K: Kupffer cell, (*): sinusoid, Hz: เมด็สี hemozoin 
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รูปภาพที ่22 เปรียบเทียบจุลพยาธิวิทยาของตับในกลุ่ม Sham, Sh-MS75 และ Sh-MS150 โดยการ
ย้อมสี H&E   
(คอลมัน์ซ้าย): ก าลงัขยาย 40X มาตราส่วน 50 µm , (คอลมัน์ขวา): ก าลงัขยาย 100X มาตราส่วน 20 

µm, CV: Central vein, H: hepatocyte, K: Kupffer cell, (*): sinusoid, Hz: เมด็สี hemozoin 
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รูปภาพที ่23 เปรียบเทียบจุลพยาธิวิทยาของตับในกลุ่มท่ีได้รับการรักษา เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ี
ไม่ได้รับการรักษา ได้แก่กลุ่ม Py-ART, Py-MS75 และ Py-MS150 โดยการย้อมสี H&E  
(คอลมัน์ซ้าย): ก าลงัขยาย 40X มาตราส่วน 50 µm , (คอลมัน์ขวา): ก าลงัขยาย 100X มาตราส่วน 20 

µm, CV: Central vein, H: hepatocyte, K: Kupffer cell, (*): sinusoid, Hz: เมด็สี hemozoin  
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4.6 ปริมาณการสะสมของ Hemozoin ภายในตับ 

Malaria pigment เป็นรงควตัถุสีน ้ าตาลด า มีช่ือเรียกเฉพาะว่า hemozoin เกิดจากการย่อย

ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงของเช้ือมาลาเรียแลว้เหลือเป็นของเสียสีน ้ าตาลด า เม่ือเม็ดเลือดแดงท่ี

ติดเช้ือเกิดการแตก เศษต่าง ๆ รวมถึง hemozoin จะกระจายออกมาในพลาสมา และถูก macrophage 

จ านวนมากจบักิน จ านวนของ hemozoin มีบทบาทส าคญัในการแสดงถึงพยาธิสภาพท่ีรุนแรงใน

อวยัวะ ตบั มา้ม ไต ของผูป่้วย ดงันั้น ปริมาณ hemozoin ของกลุ่มท่ีมีการติดเช้ือ Py จึงถูกน ามา

วเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม ImageJ ดงัแสดงในรูปท่ี 14 

เปรียบเทียบเปอร์เซ็นตเ์ฉล่ียของ hemozoin ระหวา่งกลุ่มท่ีติดเช้ือ Py ทั้ง 4 กลุ่ม และกลุ่ม 

Shamแสดงในตารางท่ี 6 

ในกลุ่ม Sham, Sh-MS75 และ Sh-MS150 ไม่พบ hemozoin ในกลุ่มท่ีติดเช้ือ Py ทั้งหมด

มี% hemozoin เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั (P <0.001) เม่ือเทียบกบักลุ่ม Sham  กลุ่ม Py มี % hemozoin 

สูง 2.40 ± 0.38 % สังเกตกลุ่ม Py-ART, Py-MS75 และ Py-MS150 มีค่า hemozoin ท่ีลดลงอย่างมี

นยัส าคญั (P<0.001) เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py โดยกลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่ม Py-

ART, Py-MS75 และ Py-MS150 มีการเปล่ียนแปลงน้อยกว่ากลุ่ม Py  ท่ี 1.20 ± 0.22, 2.02 ± 0.21 

และ 2.10 ± 0.36 ตามล าดบั  
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รูปภาพที ่24 เปรียบเทียบ hemozoin ท่ีสะสมในเนือ้เย่ือตับของกลุ่มท่ีติดเชื้อ Py ได้แก่ Py, Py-ART, 
Py-MS75 และ Py-MS150 (ลูกศรสามเหลี่ยมสีแดง): เมด็สี hemozoin 
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ตารางที ่6 ปริมาณการสะสมของ Hemozoin ในเนือ้เย่ือตับ (% hemozoin ต่อ 239.89 x 180.62 mm2 
ของพืน้ท่ีรูปภาพ) เปรียบเทียบท่ามกลางกลุ่มหนูทดลองท่ีปกติกับกลุ่มหนูท่ีติดเชื้อมาลาเรีย Py และ
กลุ่มท่ีได้รับการรักษา แสดงข้อมลูเป็น Mean ± SEM (%) และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
โดยใช้ ANOVA ในรูปแบบของ Tukey’s test พิจารณาค่าความต่างอย่างมนีัยส าคัญท่ี P-value  
0.05 

N mice 
Group 

Sham Py Py-ART  Py-Ms75 Py-Ms150 
1 0.00 ±0.00 2.44 ± 0.33 1.24 ± 0.21 2.04 ± 0.17 1.90 ± 0.44 
2 0.00 ±0.00 2.29 ± 0.43 1.03 ± 0.21 2.03 ± 0.17 2.24 ± 0.32 
3 0.00 ±0.00 2.46 ± 0.45 1.33 ± 0.17 2.00 ± 0.3 2.16 ± 0.27 

Hemozoin (%) 0.00 ± 0.00 2.40 ± 0.38 1.20 ± 0.22 2.02 ± 0.21 2.10 ± 0.36 

Fold changes to the Py 
group (%) 

- 100.00 49.98 84.44 87.60 

p-valuea   < 0.001  < 0.001  < 0.001  < 0.001 
p-valueb - -  < 0.001 0.003 0.030 
p-valuec - - -  < 0.001  < 0.001 
p-valued - - - - 0.940 

a คือ P- value < 0.05 และ aa คือ P < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Sham 

b คือ P -value < 0.05 และ bb คือ P < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py 

c คือ P -value < 0.05 และ cc คือ P < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py-ART 

d คือP -value < 0.05 และ dd คือ P-value < 0.001เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม Py-Ms75 และ Py-Ms150 
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รูปภาพที ่25 กราฟแสดงข้อมูล % hemozoinในตับ (percentage /239.89 x 180.62 mm2 area) ซ่ึง
สัมพันธ์กับผลของกลุ่ม Py จากนั้นเปรียบเทียบระหว่าง 7 กลุ่มของการทดลอง 

a คือ P- value < 0.05 และ aa คือ P < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Sham 

b คือ P -value < 0.05 และ bb คือ P < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py 

c คือ P -value < 0.05 และ cc คือ P < 0.001 เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ม Py-ART 

d คือP -value < 0.05 และ dd คือ P-value < 0.001เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม Py-Ms75 และ Py-

Ms150 
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกดัจากใบกระท่อม ในหนูทดลอง

ท่ี ติดเช้ือมาลาเรีย Py โดยได้ท าการศึกษาอัตราการมีชีวิตรอด (Survival rate and time) การ

เปล่ียนแปลงของปริมาณความเขม้ขน้เม็ดเลือดแดง(Hematocrit) ในหนูทดลอง ปริมาณการติดเช้ือท่ี

เม็ดเลือดแดง (Parasitemia) การเปล่ียนแปลงทางลกัษณะสัณฐานวิทยา (Morphology) และจุลกาย

วิภาค (Histology)ของตบั รวมถึงปริมาณการสะสมของ Hemozoin ภายในอวยัวะตบั ในหนูไมซ์ท่ี

ติดเช้ือมาลาเรีย Py โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการทดลองท่ีเป็นหนูปกติและได้รับการรักษา 

สรุปผลการทดลอง ดงัน้ี 

หลงัส้ินสุดการทดลอง พบวา่ หนูทดลองในกลุ่ม Sham, Sh-MS75, Sh-Ms150  มีอตัราการ

รอดชีวติ 100 % ในขณะท่ีกลุ่มท่ีไดรั้บเช้ือ Py เร่ิมมีการเสียชีวิตในวนัท่ี 5 สอดคลอ้งกบัการรายงาน

ของ Fu และคณะ (2012)(54) วา่หนูท่ีติดเช้ือมาลาเรีย Py มีการเสียชีวิตในระหวา่ง 5-9 วนัหลงัติดเช้ือ 

ส่ิงท่ีน่าสนใจคือในกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัใบกระท่อม มีอตัราการเสียชีวิตชา้กวา่กลุ่ม Py ท่ีไม่ไดรั้บ

การรักษาเลย โดยในกลุ่ม Py-MS150 เร่ิมเสียชีวิตในวนัท่ี 6 ของการทดลอง และในกลุ่ม Py-MS75 

เร่ิมเสียชีวิตในวนัท่ี 7 ของการทดลอง ซ่ึงใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาด้วยยามาตรฐาน คือ

กลุ่ม Py-ART อาจเป็นไปได้ว่าคุณสมบติัในการตา้นการอกัเสบ ของสารสกดัจากใบกระท่อม(64) 

ช่วยยบัย ั้งการสร้างพรอสตาแกลนดิน(PGE2)  ซ่ึงเป็นสารท่ีร่างกายสร้างข้ึนมาเม่ือเกิดกระบวนการ

อกัเสบ โดยมีผลเขา้ไปยบัย ั้งการแสดงออกของเอนไซม์ไซโครออกซิจิเนส 2 (cyclooxygenase 2; 

COX2) ท่ีอยูใ่นกระบวนการ จึงเป็นผลให้มีการยบัย ั้งกระบวนการอกัเสบได ้อยา่งไรก็ตาม แมส้าร

สกดัจากใบกระท่อมจะสามารถตา้นการอกัเสบ บรรเทาอาการไขท่ี้เกิดจากพิษเช้ือมาลาเรีย แต่ใน

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก เ ลื อ ด  พ บ ว่ า  ก ลุ่ ม ห นู



 

ท่ีติดเช้ือยงัคงมีการเจริญเติบโตของเช้ือมาลาเรีย ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการทดลองหาปริมาณความ

เขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดง(Hematocrit) ในตารางท่ี 4 และภาพท่ี 16 โดยพบวา่ หนูในกลุ่ม Sham ไม่

พบการเปล่ียนแปลงของค่า Hct ก่อนและหลงัการทดลอง นอกจากนั้นในกลุ่ม Sh-MS75 และ Sh-

MS150 ท่ีไดส้ารสกดัจากใบกระท่อม ไม่พบว่ามีการเปล่ียนแปรงของค่า Hct อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ การศึกษาของ Singh และคณะ (46) ได้ท าการศึกษาความเป็นพิษของพืชกระท่อม ทาง

ห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกของเลือด (hematological and clinical-chemistry 

parameters) ในผูใ้ช้พืชกระท่อมจ านวน 55 รายเทียบกบัอาสาสมคัรสุขภาพแข็งแรงจ านวน 19 ราย 

โดยใช้สารไมทราไจนีนปริมาณ 76.3 -114.8 มิลลิกรัมต่อวนั พบว่าผลการตรวจเลือดทาง

ห้องปฏิบติัการของผูใ้ช้พืชกระท่อมส่วนใหญ่อยู่ในช่วงค่าปกติมีค่าไม่แตกต่างจากอาสาสมคัร

สุขภาพแข็งแรง ดงันั้นสารสกดัจากใบกระท่อมในปริมาณท่ีใช้ในการทดลองคร้ังน้ีจึงไม่ได้เป็น

อนัตรายต่อเม็ดเลือดแดง ในทางตรงกนัขา้ม กลุ่มท่ีติดเช้ือทุกกลุ่มผลทางสถิติพบการเปล่ียนแปลง

ของค่า Hct อยา่งมีนยัส าคญั บ่งบอกไดว้า่มีการแตกของเม็ดเลือดแดงจ านวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผล parasitemia ท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม Py ท่ีไม่ไดรั้บการรักษาเลย อยา่งไรก็ตามในกลุ่ม Py-ART 

แมจ้ะก าจดั parasiteไดดี้ท่ีสุดแต่ก็มีการลดลงของ Hct เทียบกบัก่อนอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงเป็นไปได้

ว่า ยา artesunate อาจมีผลท าให้มีภาวะ anemia ในระหว่างกระบวนการ metabolite ของยาท่ีเกิด 

oxidative stress ใน pRBCs(65)  

แมใ้นกลุ่มหนูทดลองท่ีติดเช้ือและไดรั้บสารสกดัจากใบกระท่อมจะมีอตัราการรอดชีวิตมา

กว่าก ลุ่มติดเช้ือท่ีไม่ได้รับการรักษาเลย แต่ปริมาณการติดเช้ือมาลาเรียในเม็ดเลือดแดง 

(Parasitemia) ของหนูท่ีติดเช้ือท่ีไดรั้บสารสกดัจากใบกระท่อม กลบัไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยส าคัญในทางสถิติ (ตารางท่ี 5) ยกเวน้กลุ่ม Py-ART ท่ีได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐาน ท่ีมี

ปริมาณการติดเช้ือในเม็ดเลือดแดงท่ีลดลงอย่างเห็นได้ชดั (ภาพท่ี 19) ดงันั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่า 

สารสกดัจากกระท่อมไม่มีผลในการรักษาโรคมาลาเรียโดยตรง แต่มีส่วนช่วยในการรอดชีวิตของ

หนูไมซ์ท่ีติดเช้ือมาลาเรียพลาสโมเดียมโยอิไล 

ผลจากการศึกษาความเปล่ียนแปลงทางสัณฐานวทิยาของตบั พบความแตกต่างอยา่งชดัเจน

ระหว่างกลุ่มท่ีไม่ได้รับเช้ือและกลุ่มท่ีได้รับเช้ือ (ภาพท่ี 20)โดยเม่ือสังเกตด้วยตาเปล่า จะพบว่า

ลกัษณะของตบัในกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บเช้ือ จะมีสีน ้ าตาลแดงสดในขณะท่ีลกัษณะตบัของกลุ่มท่ีไดรั้บ

เช้ือจะมีสีน ้ าตาลด าท่ีเกิดจากการมี malaria pigment เป็นจ านวนมากและมีขนาดใหญ่กว่าตบัของ
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กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บเช้ือ เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนและขนาดของ Kupffer cell และ Histiocyte ท่ีมาเก็บ

กิน malaria pigment รวมถึงเม็ดเลือดแดงท่ีติดเช้ือ เศษต่าง ๆ sinusoid มีการขยายตวั มีเลือดคัง่ใน

ตบั ท าให้ตบัมีขนาดท่ีใหญ่และมีน ้ าหนกัมากข้ึน(38) นอกจากนั้นเม่ือเปรียบเทียบลกัษณะของตบัใน

กลุ่มท่ีติดเช้ือดว้ยกนั พบว่ากลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัจากใบกระท่อม คือ Py-MS75 และ Py-MS150 มี

ลักษณะและสีท่ีใกล้เคียงกับกลุ่ม Py และ กลุ่ม Py-ART ท่ีได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐานมีสี

น ้าตาลด าจางลง บ่งบอกไดว้า่ กลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยามีการลดลงของจ านวน malaria pigment 

ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงทาง histology ของตบัภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ จะ

พบว่า ในกลุ่ม Py ขนาดของ sinusoid มีการขยายออกอย่างเห็นไดช้ัด มีการตายของเซลล์ตบั พบ  

Kupffer cell จ านวนมากท่ีภายในมีการคัง่ของ hemozoin ซ่ึงมีความแตกต่างจากกลุ่ม Sham อย่าง

เห็นไดช้ดั (ภาพท่ี 21) ในขณะท่ีกลุ่ม Py-ART ท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยามาตรฐาน พบวา่พยาธิสภาพ

ของตบัแมจ้ะมีขนาดใหญ่กวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยใบกระท่อม ซ่ึงอาจเป็นผลขา้งเคียงจากการ

ใช้ยาอาทิซูเนทท่ีมีผลท าให้ตบัเกิดการอกัเสบได้(66) พบการสะสมของ hemozoin ไม่มาก ซ่ึงหาก

รักษาจนหายดี พยาธิสภาพของตบัจะสามารถกลับมาเป็นปกติไดโ้ดยไม่เหลือร่องรอยหากไม่มีโรค

แทรกซ้อน(38) ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ พยาธิสภาพในกลุ่ม Py-MS75 และ Py-MS150 พบการสะสมของ 

hemozoin ท่ีน้อยกว่ากลุ่ม Py (ภาพท่ี 23) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกันในเชิงสถิติจะท าให้เห็นผลท่ี

ชัดเจนข้ึน ดังในตารางท่ี 6 พบว่าหนูกลุ่มท่ีได้รับการรักษาด้วยสารสกัดจากใบกระท่อม มี 

%hemozoin ท่ี 2.02 ± 0.21 และ 2.10 ± 0.36 ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกวา่กลุ่ม Py ท่ีมี %hemozoin สูงถึง 

2.40 ± 0.38 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้น แมก้ลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัจากใบกระท่อม จะ

มี % hemozoin ท่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาจากยามาตราฐาน artesunate แต่ก็มี % hemozoin ท่ีต  ่า

กว่ากลุ่ม Py ท่ีไม่ได้รับการรักษาเลย อาจเป็นผลจากคุณสมบติัต้านการอกัเสบของพืชกระท่อม 

อย่างไรก็ตามยงัมีขอ้จ ากดัในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ระยะเวลาในการทดลองมีระยะท่ีสั้น เพียง 8 วนั

ก่อนท าการเก็บอวยัวะ หากตอ้งการศึกษาประสิทธิผลของสารสกดัจากใบกระท่อมเพื่อเปรียบเทียบ

กบัยาตา้นมาลาเรียมาตรฐานให้มากกวา่น้ี ควรใชร้ะยะเวลาท่ียาวข้ึน และควรมีการศึกษาในกลุ่มท่ี

ใชย้าตา้นมาลาเรียมาตรฐานร่วมกบัสารสกดัจากใบกระท่อมดว้ย 

ในการศึกษาคร้ังน้ี สรุปไดว้่า ผลของสารสกดัใบกระท่อม ปริมาณ 75 มก/กก. ให้ผลการ

ทดลองท่ีค่อนขา้งดีกว่าปริมาณ 150 มก/กก. ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์

เฉล่ียของ hemozoin ระหวา่งกลุ่มท่ีติดเช้ือ Py ทั้ง 4 กลุ่ม และกลุ่ม Sham (ตารางท่ี 6) เม่ือสังเกตค่า 

hemozoin ท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.001) ของกลุ่ม Py-ART, Py-MS75 และ Py-MS150 เม่ือ
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เปรียบเทียบกบักลุ่ม Py จะพบวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่ม Py-ART, Py-MS75 และ 

Py-MS150 มีการเปล่ียนแปลงน้อยกว่ากลุ่ม Py  ท่ี 1.20 ± 0.22, 2.02 ± 0.21 และ 2.10 ± 0.36 

ตามล าดบั โดยกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัใบกระท่อมปริมาณ 75 มก/กก. ใหผ้ลการรักษาดีรองจากการใช้

ยาตา้นมาลาเรียมาตรฐาน artesunate (รูปภาพท่ี 25) 

 

อภิปลายผล 

 แมใ้นปัจจุบนัพืชกระท่อมจะถูกปลดจากสารเสพติดประเภทท่ี 5 และมีการน าไปใช้กนั

อย่างแพร่หลาย แต่ยงัขาดการศึกษาคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งานนอกเหนือจากการ

น าไปใช้เพื่อความมึนเมา กระปร้ีกระเปร่า คลายเครียด หรือใช้เสพแทนสารเสพติดในหมู่วยัรุ่น 

โดยเฉพาะในทางการแพทย ์และหากมีการน าไปใชโ้ดยไม่มีการศึกษาขอ้มูลก็อาจเกิดโทษมากกวา่

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาคุณสมบติัของสารสกดัจากใบกระท่อม ใน

หนูทดลองท่ีติดเช้ือมาลาเรียพลาสโมเดียม โยอิไล พบว่า กระท่อมไม่มีคุณสมบติัในการฆ่าเช้ือ

มาลาเรีย แต่สามารถช่วยใหห้นูท่ีติดเช้ือมาลาเรียพลาสโมเดียว โยอิไล มีอตัราการรอดชีวติท่ีเพิ่มข้ึน 

อาจเป็นผลมาจากคุณสมบติัในการตา้นอกัเสบของพืชกระท่อม และไม่เกิดพิษต่อตบัหากใช้ใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม ในการศึกษาคร้ังน้ี ระหวา่งปริมาณสารสกดัจากใบกระท่อม 75 และ 150 mg/kg 

พบวา่ท่ีใหผ้ลดีกวา่ คือ 75 mg/kg โดยค านวนจากหนูน ้าหนกั 30 g  

 

ข้อเสนอแนะ 

 หากงานวิจยัช้ินน้ีมีประโยชน์ และเป็นท่ีสนใจของผูท่ี้ตอ้งการน าสารสกดัจากพืชกระท่อม

ไปใชศึ้กษาคุณสมบติัในการรักษาโรคมาลาเรีย เสนอแนะใหมี้การใชส้ารสกดัจากพืชกระท่อมผสม

กบัยามาตรฐานตา้นมาลาเรียในการศึกษา และใชร้ะยะเวลาในการศึกษาท่ียาวข้ึน 
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