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วิทยาลัยการแพทย7แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
บทคัดยอ
ยาดําเปFนพฤกษวัตถุที่ไดHจากพืชจําพวกวานหางจระเขH นํามาแทรกเปFนยาถายในตํารับยาไทยหลาย
ตํารับ กอนนํามาใชHตําราเภสัชกรรมแผนไทยระบุไวHวาจะตHองผานกระบวนการสะตุเพื่อลดความเปFนพิษของตัว
ยากอน การสะตุยาดําเปFนการน้ํายาดํามาผานความรHอน มีวิธีที่แตกตางกัน 3 วิธี ไดHแก 1)การสะตุดHวยน้ําเปลา
2)การสะตุดHวยการหอใบขา และ3) การสะตุดHวยน้ํามะกรูด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค7เพื่อศึกษาความเปFนพิษ
เฉียบพลัน (Lethality concentration; LC50) ของยาดําและยาดําสะตุโดยใชH Brine shrimp lethality
assay และเปรียบเทียบความเปFนพิษเฉียบพลัน (LC50) ของยาดําที่ผานการสะตุแลHวทั้ง 3 วิธี โดยเตรียมเปFน
สารละลายเขHมขHน 10, 100, 1000 และ1,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร คํานวณคาLC50 โดยใชHโปรแกรม SPSS
วิเคราะห7ถดถอยเชิงเสHนตรง เปรียบเทียบคา LC50 ของสารละลายยาดําและยาดําสะตุ ทั้ง 3 วิธี โดยใชH สถิติ
one-wayanova ผลการวิจัยพบวาที่เวลา 6 ชั่วโมงสารละลายยาดํามีคา LC50 เทากับ 4.61 x 104 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร สวนยาดําที่สะตุดHวยน้ําเปลาใบขาและน้ํามะกรูดมีคา LC50 เทากับ 4.73 x 104 4.81 x 104 และ
4.78 x 104 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ ที่เวลา 12 ชั่วโมง สารละลายยาดํามีคา LC50 เทากับ 4.19 x
104 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สวนยาดําที่สะตุดHวยน้ําเปลาใบขาและน้ํามะกรูดมีคา LC50 เทากับ 4.41 x 104
และ 4.33 x 1044.34 x 104 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ สรุปผลการวิจัย: สารละลายยาดําที่สะตุดHวยใบ
ขามีคา LC50 มากที่สุดแสดงวามีคาความเปFนพิษเฉียบพลันตอไรทะเลนHอยที่สุดสวนสารละลายยาดําที่ยังไมผา
การสะตุมีคา LC50 นHอยที่สุดแสดงวามีพิษเฉียบพลันตอไรทะเลมากที่สุดและยาดําหลังสะตุแลHวสามรถลด
ความเปFนพิษของยาลงไดHจริง(p = 0.023)
คําสําคัญ: ความเปFนพิษเฉียบพลัน, ยาดํา, สะตุ
Abstract
Ya-Dam is a herbal drug, which derived from aloe vera latex, was widely used in Thai
Traditional recipes as a strong laxative drug. According to Thai traditional pharmacy, Ya-Dam
should pass Sa-Tu process, which applied heat to herbal drug for detoxification before
using.There are 3 different methods which are 1) using water 2) wrapping with galangal
leaves and 3) using Kaffir lime juice. In this study was investigating the cytotoxicity of Ya-Dam
by using Brine Shrimp Lethality Testing, also compared with the result of before and after
passed Sa-Tu process, and compared with the result of 3 methods at concentration 10, 100,
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1000 1,000 µg/ml . LC50 were determined by using linear regression equation and were
compared by using one-way anova statistic. The results shown that at 6-hour LC50 of YADam solution = 4.61 x 104µg/ml and Ya-Dam Sa-Tu with water, Ya-Dam Sa-Tu with galangal
leaves, and Ya-Dam Sa-Tu with Kaffir lime juice indicated 4.73 x 104, 4.81 x 104, 4.78 x
104µg/ml respectively. At 12-hour LC50 of YA-Dam solution = 4.19 x 104 µg/ml and Ya-Dam
Sa-Tu with water, Ya-Dam Sa-Tu with galangal leaves, and Ya-Dam Sa-Tu with Kaffir lime juice
indicated 4.41 x 104, 4.33 x 104, 4.34 x 104µg/ml respectively. In conclusion, Sa-Tuprocess
decreases the toxicity of Ya-dam. Besides, Sa-Tu by wrapping with galangal leaves shown the
highest efficacy.(p= 0.023)
Keywords: Lethality concentration50, aloe vera latex, SA-TU
บทนํา
ยาดํ า เปF น พฤกษวั ต ถุ มี ลั ก ษณะเปF น กH อ นแข็ ง สี ดํ า ไดH ม าจากพื ช จํ า พวกวานหางจระเขH คื อ Aloe
barbadensis Miller, Aloe ferox Miller และ Aloe perryi Baker สวนใบของวานหางจระเขHเมื่อตัดจะใหH
สวนที่เปFนวุHนและสวนที่เปFนน้ํายางสีน้ําตาลอมเหลือง ยาดําคือพฤกษวัตถุที่ไดHจากสวนที่เปFนน้ํายางสีน้ําตาลอม
เหลืองนํามาเคี่ยวบนไฟจนขHนเหนียวแลHวผึ่งแดดใหHแหHง มีสรรพคุณเปFนยาระบาย ถายลมเบื้องสูงใหHลงต่ํา
(ชยัน ต7 พิ เชียรสุนทรและคณะ, 2558) พบสารสําคั ญกลุ มแอทนทราควิโ นนที่ มีฤทธิ์ เปFน ยาระบายไดHแก
barbaloin และ isobarbaloin (Smith T&Smith H, 1851) ยาดําใชHแทรกเปFนสวนประกอบในตํารับยาไทย
หลายตํารับ ยกตัวอยาง ตํารับยาทิพกาศ ตํารับยาทาพระเสHน (ชยันต7 พิเชียรสุนทรและคณะ, 2558) ตํารับยา
ดีเกลือฝรั่ง ตํารับยาธรณีสันฑะฆาต ตํารับยามหาจักรใหญ ตํารับยาเบญจอมฤต เปFนตHน (มูลนิธิฟ|}นฟูสงเสริม
การแพทย7ไทยเดิมฯและโรงเรียนอายุรเวทธํารง, 2552)
ตําราเภสัชกรรมไทยกลาววา ยาดําเปFนตัวยาที่จะตHองผานกระบวนการสะตุกอนนํามาใชH เพื่อทําใหHตัว
ยามีฤทธิ์ออนลง หรือทํ าใหHพิษของตัวยานHอยลง หรือทําใหHตัว ยานั้น สะอาดขึ้น (เครือขายสถาบันวิช าการ
สาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย7, 2557) การสะตุเพื่อลดพิษของยาดําโดยใชHความรHอนในตําราเภสัช
กรรมไทยพบระบุขั้นตอนวิธีในการสะตุแตกตางกัน 3 วิธี ไดHแก สะตุโดยการเติมน้ําเล็กนHอย สะตุโดยใสน้ํา
มะกรูด และสะตุโดยนําใบขาหอยาดําแลHวนําไปป.}งไฟ (ชยันต7พิเชียรสุนทร, 2557) จากการทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวขHองยังไมพบเอกสารใดที่ยืนยันวาการสะตุยาดําโดยการใชHความรHอนทั้ง 3 วิธีนั้นจะสามารถลดความเปFน
พิษของยาดําไดHจริงและยังไมมีระบุวาแตละวิธีสามารถลดความเปFนพิษของยาดําไดHมากนHอยเพียงใด
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค7เพื่อทดสอบความเปFนพิษเฉียบพลันของยาดํากอนสะตุและยาดําที่
ผานการสะตุแลHวทั้ง 3 วิธีโดยใชH Brine shrimp lethality assay ซึ่ง Brine shrimp lethality assay เปFน
วิธีการทดสอบทางชีวภาพเบื้องตHนที่สามารถใชHในการหาคา LC50 ในหนวยไมโครกรัมตอมิลลิลิตรของสารสกัด
หยาบสมุนไพรเปFนวิธีที่ไมซับซHอนรวดเร็วประหยัดและนาเชื่อถือ (Meyer etal., 1982) และเปรียบเทียบคา
ความเปFนพิษเฉียบพลัน (Lethality concentration 50: LC50) ของการสะตุยาดําทั้ง 3 วิธี สารสกัดหยาบที่มี
คา LC50 มากกวา 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรจะถูกพิจารณาวาไมมีความเปFนพิษเฉียบพลันและสารสกัด
หยาบที่มีคา LC50 นHอยกวา 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรจะตHองมีการทดสอบในระดับตอไป(ศริศักดิ์ สุนทรไชย
, 2558) ดังนั้นการศึกษานี้จะสามารถยืนยันไดHในเบื้องตHนวา การสะตุ สามารถลดความเปFนพิษหรือทําใหHยาดํา
มีฤทธิ์ออนลงไดHรวมถึงวิธีที่เหมาะสมในการสะตุยาดําเพื่อใชHเปFนสวนประกอบในตํารับยาไทยตอไป
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วัตถุประสงคEของการวิจัย
1. เพื่อหาคาความเปFนพิษเฉี ยบพลัน (LC50) ของยาดํ าและยาดํ าสะตุ โดยใชH Brine shrimp
lethality assay
2. เพื่อเปรียบเทียบคาความเปFนพิษเฉียบพลัน (LC50) ของยาดําที่ผานการสะตุ 3 วิธีคือสะตุดHวยน้ํา
สะตุดHวยใบขาและสะตุดHวยน้ํามะกรูด
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ไรทะเลที่เลี้ยงในหHองปฏิบัติการวิทยาลัยการแพทย7แผนไทยอภัยภูเบศร อายุ 16-18 ชั่วโมง ขนาดของ
กลุมตัวอยางคือ 10 ตัวตอ 1หลอดทดลอง
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตHน คือ สารละลายยาดํา และสารละลายยาดําสะตุ ทั้ง 3 วิธี ไดHแก สะตุดHวยน้ําสะตุดHวยใบขา
และสะตุดHวยน้ํามะกรูด
ตัวแปรตาม คือ คา LC50
3. ขอบเขตเวลาเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยแบบทดลองดําเนินการหาคา LC50 ของสารละลายยาดํา และสารละลายยาดําสะตุ ทั้ง 3 วิธี
ไดHแก สะตุดHวยน้ํา สะตุดHวยใบขา และสะตุดHวยน้ํามะกรูด โดยใชH Brine shrimp lethality assay จากนั้นนํา
คาที่ไดHมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห7ความแตกตางของขHอมูล
2. ขั้นตอนการวิจัย
2.1 ทบทวนวรรณกรรมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวขHอง
2.2 ดําเนินการทดลอง
การเตรียมยาดํา
ยาดําไดHรับจากคลินิกแพทย7แผนไทยประยุกต7 วิทยาลัยการแพทย7แผนไทยอภัยภูเบศร บด
เปFนผงแบงเปFน 4 สวน สวนละ 2กรัม สวนที่1 ไมผานการสะตุ สวนที่2 สะตุโดยใชHน้ําเปลา นํายาดําใสในหมHอ
ดินเติมน้ํา 10 มิลลิลิตร ตั้งบนเครื่องใหHความรHอนอุณหภูมิ 100 เซลเซียส รอจนน้ําแหHงและยาดํากรอบ บด
เปFนผงโดยใชHโกรงบดยา สวนที่3 สะตุโดยใชHใบขา นํายาดําหอใบขา 7 ชั้น วางบนเครื่องใหHความรHอนอุณหภูมิ
100 เซลเซียสจนใบขาชั้นนอกสุดแหHงกรอบแลHวแกะทิ้ง ทําเชนนี้เรื่อย ๆ จนครบทั้ง 7 ชั้น บดเปFนผงโดยใชH
โกรงบดยา สวนที่ 4 สะตุ โ ดยใชH น้ํ า มะกรู ด นํ า ยาดํ าใสในหมH อดิ น เติ มน้ํ า มะกรู ด 10 มิ ล ลิ ลิ ต ร ตั้ งบน
เครื่องใหHความรHอนอุณหภูมิ 100 เซลเซียส รอจนกระทั่งน้ํามะกรูดแหHงและยาดํากรอบขึ้นเงา บดเปFนผงโดยใชH
โกรงบดยา นํายาดําที่ไดHทั้ง 4 สวนมาสวนละ 1 กรัม เตรียมเปFนสารละลายความเขHมขHน 0.1 กรัมตอมิลลิลิตร
โดยใชHน้ําทะเลสังเคราะห7เปFนตัวทําละลาย กรองโดยใชHกระดาษกรองเบอร7 4 และเตรียม serial dilution ที่
ความเขHมขHน 10,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 1,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร และ
10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
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การเตรียมไรทะเล
เพาะไขไรทะเล ใชHกลองใสขนาด 22×32×12 เซนติเมตร เติมน้ําทะเลสังเคราะห7 1 ลิตร ใชH
แผนอลูมิเนียมที่เจาะรูขนาด 2 มิลลิเมตร และระยะหางแตละรู 1 เซนติเมตร แบงกลองออกเปFน 2 สวนอยาง
ไมเทากัน โดยกลองดHานที่มีปริมาตรมากกวาป.ดใหHมืดดHวยพลาสติกสีดําและใสไขไรทะเล 0.1 กรัม ดHานที่มี
ปริมาตรนHอยกวาสองดHวยหลอดไฟขนาด 60 วัตต7 ตั้งไวHที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เปFนเวลา 24 ชั่วโมง เก็บ
ตัวออนไรทะเลที่ไดHจากกลองดHานสวางพักไวHที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส 15 – 18 ชั่วโมง
การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันโดยใชO Brine shrimp lethality assay
นําไรทะเล จํานวน 10 ตัว ใสในหลอดทดลองของ serial dilution ที่เตรียมไวH และหลอด
ทดลองควบคุมที่มีน้ําทะเลสังเคราะห7
3. การเก็บรวบรวมขOอมูล
นับจํานวนไรทะเลที่ตายที่เวลา 6และ 12 ชั่วโมงบันทึกผล ทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง
4. การวิเคราะหEขOอมูล
คํานวณคา LC50 โดยใชHโปรแกรม SPSS วิเคราะห7ถดถอยเชิงเสHนตรง เปรียบเทียบความแตกตางคา
LC50 ของยาดําที่ผานการสะตุทั้ง 3 วิธีโดยใชHสถิติ one-way anova
ผลการวิจัย
ลักษณะทางกายภาพของยาดําที่ไมผานการสะตุเมื่อนํามาบดเปFนผงจะไดHผงสีเหลือง(รูป ก) มีกลิ่นฉุน
เตรียมเปFนสารละละลายจะไดHสารละลายสีเหลืองใส ยาดําที่สะตุดHวยน้ําเปลา ใชHเวลาในการสะตุเฉลี่ย 20 นาที
จึงจะจับตัวเปFนกHอนแข็ง เมื่อนํามาบดเปFนผงจะไดHผงสีน้ําตาลอมดํา(รูป ข) มีกลิ่นฉุน เตรียมเปFนสารละละลาย
จะไดHสารละลายสีน้ําตาลใส ยาดําที่สะตุดHวยใบขาจะจับตัวกันเปFนกHอนแข็งเมื่อแกะใบขาชั้นนอกสุดออกถึงใบ
ที่ 6 ใชHเวลาในการสะตุเฉลี่ย 25 นาที จึงจะจับตัวเปFนกHอนแข็ง เมื่อนํามาบดเปFนผงจะไดHผงสีน้ําตาลอมดําเงา
(รูป ค) มีกลิ่นฉุน เตรียมเปFนสารละละลายจะไดHสารละลายสีน้ําตาลใส ยาดําที่ดHวยน้ํามะกรูด ใชHเวลาในการ
สะตุเฉลี่ย 20 นาที จึงจะจับตัวเปFนกHอนแข็ง เมื่อนํามาบดเปFนผงจะไดHผงสีน้ําตาลอมดําเงา(รูปง) มีกลิ่นฉุน
เตรียมเปFนสารละละลายจะไดHสารละลายสีน้ําตาลใส

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพของผงยาดํา
จากการทดลอง นําตัวออนไรทะเลใสลงในหลอดทดลองที่มีสารละลายยาดําและสารละลายยาดําสะตุ
ทั้ง 3 วิธี ที่ความเขHมขHน 10 100 1,000 10,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร พบวาเมื่อเวลาผานไป 6 ชั่วโมง
สารละลายยาดํามีจํานวนไรทะเลตายเฉลี่ย 1.33 2.66 8.66 10.00 ตัวตามลําดับ สารละลายยาดําสะตุดHวย
น้ําเปลา มีจํานวนไรทะเลตายเฉลี่ย 2.33 3.66 2.66 8.33 ตัวตามลําดับ สารละลายยาดําสะตุดHวยใบขา มี
จํานวนไรทะเลตายเฉลี่ย 0.00 1.33 5.00 4.66 ตัวตามลําดับ สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ํามะกรูด มีจํานวนไร
ทะเลตายเฉลี่ย 0.66 1.66 5.33 9.66 ตัวตามลําดับ และหลอดทดลองควบคุมที่มีน้ําทะเลสังเคราะห7 มีจํานวน
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ไรทะเลตายเฉลี่ย 0.33 ตัว เมื่อเวลาผานไป 12 ชั่วโมง สารละลายยาดํา มีจํานวนไรทะเลตายเฉลี่ย 7.00 8.00
9.66 10.00 ตัวตามลําดับ สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ําเปลา มีจํานวนไรทะเลตายเฉลี่ย 5.33 6.00 7.00 9.66
ตัวตามลําดับ สารละลายยาดําสะตุดHวยใบขา มีจํานวนไรทะเลตายเฉลี่ย 5.00 6.33 9.33 8.66 ตัวตามลําดับ
สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ํามะกรูด มีจํานวนไรทะเลตายเฉลี่ย 6.66 7.00 6.33 10.00 ตัวตามลําดับ และ
หลอดทดลองควบคุมที่มีน้ําทะเลสังเคราะห7 มีจํานวนไรทะเลตายเฉลี่ย 0.33 ตัวดังแสดงในตารางที่ 1

จํานวนไรทะเลที่ตาย ณ เวลา 6 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 1 3 0 1
ครั้งที่ 2 2 2 0 0
ครั้งที่ 3 1 2 0 1
เฉลี่ย
1.3 2.3 0.0 0.6
3 3 0 6
SD.
0.5 0.5 0.0 0.5
8 8 0 8
จํานวนไรทะเลที่ตาย ณ เวลา 12 ชั่วโมง
ครั้งที่ 1 6 5 4 6
ครั้งที่ 2 8 6 6 7
ครั้งที่ 3 7 5 5 7
เฉลี่ย
7.0 5.3 5.0 6.6
0 3 0 6
SD.
1.0 0.5 1.0 0.5
0 8 0 8

10,000

ขา
ยาดําสะตุน้ํา
มะกรูด
ยาดํา
ยาดําสะตุ
น้ําเปลา
ยาดําสะตุใบ
ขา
ยาดําสะตุน้ํา
มะกรูด
น้ําทะเลสังเคราะห7

มะกรูด
ยาดํา
ยาดําสะตุ
น้ยาดํ
ําเปลา
าสะตุใบ

ยาดํา
ยาดําสะตุ
น้ําเปลา
ยาดําสะตุใบ
ขา
ยาดําสะตุน้ํา
มะกรูด
ยาดํา
ยาดําสะตุ
น้ําเปลา
ยาดําสะตุใบ
ขา
ยาดําสะตุน้ํา

ชนิด
สารละลาย

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนของไรทะเลที่ตายเมื่อเวลาผานไป 6 และ 12 ชั่วโมง
100
1,000
ความ
10
เขHมขHน
(μg/ml)

2 3 1 1 9 2 5 4 10 8 3 9 0
3 4 2 2 9 3 6 7 10 9 7 10 1
3 4 1 2 8 3 4 5 10 8 4 10 0
2.6 3.6 1.3 1. 8.6 2. 5.0 5.3 10. 8.3 4.6 9.6 0.3
6 6 3 66 6 66 0 3 00 3 6 6 3
0.5 0.5 0.5 0. 0.5 0. 1.0 1.5 0.0 0.5 2.0 0.5 0.5
8 8 8 58 8 58 0 3 0 8 8 8 8
8 6 6 7 9 6 10 6 10 9 7 10 0
9 7 7 7 10 8 9 7 10 10 10 10 1
7 5 6 7 9 7 9 6 10 10 9 10 0
8.0 6.0 6.3 7. 9.6 7. 9.3 6.3 10. 9.6 8.6 10. 0.3
0 0 3 00 6 00 3 3 00 6 6 00 3
1.0 1.0 0.5 0. 0.5 1. 0.5 0.5 0.0 0.5 2.0 0.0 0.5
0 0 8 00 8 00 8 8 0 8 8 0 8

จากการการวิเคราะห7ถดถอยเชิงเสHนตรงโดยใชHโปรแกรม SPSS และแทนคา coefficient ที่ไดHใน
สมการ y= a + bx และกําหนดคาy = 50 เพื่อคํานวณคาLC50 พบวาที่เวลา 6 ชั่วโมง ในสารละลายยาดํา
สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ําเปลา สารละลายยาดําสะตุดHวยใบขา และสารละลายยาดําสะตุดHวยน้ํามะกรูด คา
ความเขHมขHนของสารละลายและจํานวนไรน้ําที่ตายมีความสัมพันธ7เชิงเสHนตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ความ
เชื่อมั่น 95 เปอร7เซ็นต7p=0.02 0.029 0.04 และ 0.08 ตามลําดับสารละลายยาดํามีคา coefficient a =3.84b
= 0.001 คํานวณคา LC50 = 4.61 x 104ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ําเปลา มีคา
coefficient a = 2.69 b = 0.001 คํานวณคา LC50 = 4.73 x 104 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สารละลายยาดํา
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สะตุดHวยใบขา มีคา coefficient a = 1.908 b = 0.001 คํานวณคา LC50 = 4.81 x 104 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ํามะกรูดมีคา coefficient a = 2.189 b = 0.001 คํานวณคา LC50 =
4.78 x 104 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นําคาเฉลี่ยความเปFนพิษเฉียบพลัน(LC50) ทั้ง 4คามาวิเคราะห7โดยใชHสถิติ
one-way anova พบวาความเปFนพิษเฉียบพลัน(LC50) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p =
0.002) สวนที่เวลา 12 ชั่วโมง ในสารละลายยาดํา สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ําเปลา สารละลายยาดําสะตุดHวย
ใบขา และสารละลายยาดํ า สะตุ ดH ว ยน้ํ า มะกรู ด คาความเขH มขH น ของสารละลายและจํ า นวนไรน้ํ า ที่ ต ายมี
ความสัมพันธ7เชิงเสHนตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร7เซ็นต7 p =0.030 0.04 0.04 และ
0.03 ตามลําดับ สารละลายยาดํามีคา coefficient a = 8.10 b = 0.001 คํานวณคา LC50 = 4.19 x 104
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ําเปลา มีคา coefficient a = 5.95 b = 0.001 คํานวณคา
LC50 = 4.41 x 104 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สารละลายยาดําสะตุดHวยใบขา มีคา coefficient a = 6.73b =
0.001 คํานวณคา LC50 = 4.33 x 104 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สารละลายยาดําสะตุดHวยน้ํามะกรูดมีคา
coefficient a = 6.56b = 0.001 คํานวณคา LC50 = 4.34 x 104 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ดังแสดงในตารางที่
2 นําคาเฉลี่ยความเปFนพิษเฉียบพลัน(LC50) ทั้ง 4 คามาวิเคราะห7โดยใชHสถิติ one-way anowa พบวาความ
เปFนพิษเฉียบพลัน(LC50) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.023) และในหลอดทดลอง
ควบคุมจํานวนไรน้ํากอนการทดลองและหลังการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของทั้ง
สองชวงเวลา(p = 0.42)
ตารางที่ 2 แสดงคา LC50 ของสารละลายยาดําและสารละลายยาดําสะตุ
สารละลาย
คาความสัมพันธ7เชิงเสHนตรง
coefficient
ของตัวแปร(p-value)
a
b
เวลา 6 ชั่วโมง
ยาดํา
0.26
3.84
0.001
ยาดําสะตุน้ําเปลา
0.29
4.73
0.001
ยาดําสะตุใบขา
0.40
1.91
0.001
ยาดําสะตุน้ํามะกรูด
0.08
2.19
0.001
เวลา 12 ชั่วโมง
ยาดํา
0.30
8.10
0.001
ยาดําสะตุน้ําเปลา
0.04
5.95
0.001
ยาดําสะตุใบขา
0.48
6.73
0.001
ยาดําสะตุน้ํามะกรูด
0.03
6.56
0.001

LC50(ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร)
4.61 x 104
4.73 x 104
4.81 x 104
4.78 x 104
4.19 x 104
4.41 x 104
4.33 x 104
4.34 x 104

อภิปรายผลการวิจัย
ในตําราเภสัชกรรมไทยบันทึกไวHวาลักษณะของยาดําที่สะตุถูกตHองตามเภสัชกรรมไทยจะสุกพอดี มี
ลักษณะแหHงกรอบ สีแดงอมน้ําตาล จนถึงดํา เปFนของแข็ง เปราะ ผิวมัน กลิ่นและรสขมเหม็นเบื่อ สวนการ
สะตุ ย าดํ า ที่ ยั ง ไมสุ ก ดี จ ะมี ลั ก ษณะเหนี ย วจั บ กั น เปF น กH อ นดํ า (เครื อ ขายสถาบั น วิ ช าการสาธารณสุ ข และ
เทคโนโลยีทางการแพทย7, 2557) ซึ่งยาดําที่สะตุดHวยใบขาและน้ํามะกรูด ใหHลักษณะที่ตรงกับตําราเภสัชกรรม
ไทย คือไดHเปFนของแข็งสีน้ําตาลอมดํามีลักษณะเปFนมันเงา สวนยาดําที่ผานการสะตุดHวยน้ําใหHของแข็งสีน้ําตาล
อมดําแตไมเงา และยาดําไมผานการสะตุจะไดHของแข็งสีน้ําตาลออนเมื่อบดเปFนผงจะไดHสีเหลือง อยางไรก็ตาม
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การสะตุยาดําดHวยใบขา จะตHองรอจนกวาใบขาที่ใชHหอไหมHจนถึงใบที่ 6 หากปลอยใหHใบขาไหมHถึงแคชั้นที่ 5
หรือนHอยกวา จะไดHยาดําที่มีลักษณะเหนียวติดใบขา ไมจับตัวเปFนกHอนแข็ง
การทดสอบทดสอบ Brine shrimp lethality assay ของสารละลายยาดําและสารละลายยาดําที่ผาน
การสะตุ ทั้ง 3 วิธี มีคาความเปFนพิษเฉียบพลัน(LC50) มากกวา 250 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรซึ่งถือวาไมมีความ
เปFนพิษเฉียบพลัน (ศริศักดิ์ สุนทรไชย,2558) ที่เวลา 6 และ 12 ชั่วโมงสารละลายยาดําที่ไมผานการสะตุมีคา
LC50 นHอยที่สุดจึงมีความเปFนพิษสูงที่สุด และสารละลายที่ผานการสะตุทั้ง 3 วิธี มีคา LC50 เพิ่มขึ้นจึงมีความ
เปFนพิษลดลงซึ่งสอดคลHองกับที่ระบุไวHในตําราเภสัชกรรมไทย วาการสะตุเปFนวิธีการที่ทําใหHสมุนไพรมีฤทธิ์ออน
ลง หรือทําใหHสมุนไพรมีความเปFนพิษลดลง(เครือขายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย7,
2557) เมื่อเปรียบเทียบคาความเปFนพิษเฉียบพลัน(LC50) ของสารละลายยาดําผานการสะตุทั้ง 3 วิธี ที่เวลา 6
และ 12 ชั่วโมงพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาสถิติ p-value = 0.002และ0.023 โดยสารละลาย
ยาดําที่สะตุดHวยใบขาและน้ําเปลามีความเปFนพิษนHอยที่สุดตามลําดับ ทั้งนี้ เปFนไปไดHวา สาร antraquinone
ในยาดํ า ทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ กรด citric ในน้ํ า มะกรู ด โดยมี ค วามรH อ นจากการสะตุ เ ปF น ตั่ ว เรง ทํ า ใหH ส าร
antraquinone กลายเปFนสารออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์ไดHดีขึ้น (รุงระวี เต็มศิริฤกษ7กุลและคณะ,2557) หรืออาจ
มีการเปลี่ยนแปลงของคา pH หลังการสะตุดHวยน้ํามะกรูด ทําใหHสารลละลายที่ไดHไมเหมาะสมตอตัวออนไร
ทะเล แตอยางไรก็ตาม เมื่อเวลาผานไป 18 ชั่วโมง จํานวนการตายของไรน้ําเพิ่มขึ้นเปFน 90-100 เปอร7เซ็นต7
ทําใหHไมสามารถคํานวณหาคาความเปFนพิษเฉียบพลัน(LC50)ไดH เนื่องจากการเตรียม serial dilution ที่ใชHคา
ความเขHมขHนสูงเกินไป
สรุปไดHวา ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถยืนยันไดHในเบื้องตHน วาสารละลายยาดําที่ผานการสะตุแลHวมี
ความเปFนพิ ษลดลง และยาดํ าที่ผานการสะตุดH วยการใชHใบขา ซึ่งตHองใชHใบขาอยางนH อย 6 ใบ ใหHยาดําที่ มี
ลักษณะทางกายภาพดีที่สุด และมีความเปFนพิษนHอยที่สุดจากทั้ง 3 วิธี และเปFนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการ
เตรียมยาดําเพื่อเปFนสวนประกอบในตํารับยาตาง ๆ ซึ่งผลการศึกษานี้จะเปFนประโยชน7ตอผูHที่ประกอบวิชาชีพ
ทางเภสัชกรรมไทยในเตรียมยาตํารับจากสมุนไพร และผูHบริโภคจะไดHรับยาเตรียมจากสมุนไพรที่มีมาตรฐาน
ขOอเสนอแนะ
1. Brine shrimp lethality assay เปFนวิธีการทดสอบทางชีวภาพเบื้องตHนและเปFนวิธีที่ไมซับซHอน
รวดเร็วประหยัดนาเชื่อถือไดH แตเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีการเตรียม serial dilution ที่ใชHคาความเขHมขHนสูง
เกินไปทําใหHไมสามารถคํานวณหาคา LC50ที่เวลา 18 และ 24 ชั่วโมงไดH จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในความ
เขHมขHนที่เหมาะสมตอไป
เอกสารอOางอิง
เครือขายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย7. (2557). เภสัชกรรมไทยเลม2. พิษณุโลก:
พิมพ7ถูก
ชยันต7 พิเชียรสุนทรและคณะ. (2558). คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ7 (พิมพ7ครั้งที่ 3).
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร7
มูลนิธิฟ|}นฟูสงเสริมการแพทย7ไทยเดิมฯและโรงเรียนอายุรเวทธํารง.(2552). ตําราการแพทย7ไทยเดิม
แพทยศาสตร7สงเคราะห7ฉบับอนุรักษ7 เลมที่1 (พิมพ7ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ศุภวนิชการพิมพ7
รุงระวี เต็มศิริฤกษ7กุล. (2557). เบญจอํามฤต... ตํารับยารักษามะเร็งตับ?. บทความเผยแพรความรูHสูประชาชน.
สืบคHนเมื่อ มีนาคม5, 2562, จากhttps://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge
982

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ศริศักดิ์ สุนทรไชย.(2558). ความเปFนพิษเฉียบพลันของสารเคมีตามระบบสากล GHS.ความปลอดภัยและ
สุขภาพ. 8(30), 39-44
Mary D. Boudreau& Frederick A. Beland. (2007). An Evaluation of the Biological and
Toxicological Properties of AloeBarbadensis (Miller), Aloe Vera.Journal of
Environmental Scienceand Health, Part C: EnvironmentalCarcinogenesis and
EcotoxicologyReviews. 2006(24), 103-154
Meyer, B.N., Ferrigni, N.R., Putnam, J.E., Jacobsen, L.B., Nichols, D.E., McLaughlin, J.L., (1982).
Brine Shrimp: A convenient general bioassay for active plant constituents.
PlantaMedica. (45), 31-34

983

