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บทคัดย่อ 
 โรคมาลาเรียสามารถก่อให้เกิดความเสียหายของอวัยวะส าคัญของร่างกาย เช่น ตับและไต และ
เกิดการเสียชีวิตได้ ดังนั้นการหาสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่สามารถป้องกันความเสียหายของตับและไต
จากการติดเชื้อมาลาเรียได้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นโดยพืชสมุนไพรที่สนใจคือหอมแดง มีการรายงานว่าสารสกัด
หอมแดงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีและสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ปรสิตและเซลล์มะเร็งได้ นอกจากนี้ยัง
มีการรายงานว่าสารสกัดหอมแดงยังสามารถป้องกันความเสียหายของตับและไตได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่
มีการศึกษาเก่ียวกับสารสกัดหอมแดงกับความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรีย การศึกษานี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความเสียหายของตับและไตจากการ
ติดเชื้อมาลาเรียในหนูทดลอง โดยเตรียมสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบด้วยน้ าและทดสอบความเป็นพิษใน
หนูทดลอง จากนั้นน าไปทดสอบฤทธิ์ในหนูทดลอง ICR ที่ติดเชื้อ P. berghei ANKA ปริมาณ 6x106 เซลล์
ต่อหนูทดลอง โดยให้หนูทดลองได้รับสารสกัดทางหลอดอาหารวันละครั้งเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน และท า
การตรวจวัดตัวบ่งชี้ ได้แก่ เอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

820 | P a g e  

 

(ALT), blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine ด้วยชุดตรวจส าเร็จรูป ผลการทดลองพบว่าความ
เข้มข้นสูงสุดของสารสกัดหอมแดงที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ คือ 3000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในขณะ
ที่มีการติดเชื้อมาลาเรียนั้นจะพบความเสียหายของตับและไตเกิดขึ้นในวันที่  10 หลังจากติดเชื้อโดยดูได้
จากระดับของ AST, ALT, BUN และ creatinine ที่สูงที่สุด แต่สารสกัดหอมแดงที่ขนาด 3000 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมสามารถป้องกันความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรียได้โดยดูจากตัวบ่งชี้ที่มี
ระดับปกต ิจากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดหอมแดงมีฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของตับและไต
จากการติดเชื้อมาลาเรียในหนูทดลองได้ 
ค าส าคัญ:   หอมแดง  สารสกัดหอมแดง  ความเสียหายของตับ  ความเสียหายของไต  มาลาเรีย 
 พลาสโมเดียมเบอร์กิไอ 
 
Abstract 
 Malaria can cause organ damage such as liver and renal, and death. So, finding 
plant extracts that have protective effect of liver and renal induced by malaria are 
urgently needed. This study was interested in shallot (Allium ascalonicum). It has been 
reported that shallot extract presented potent antioxidant as well as inhibition of 
bacteria, parasite and cancer. Moreover, shallot extract could protect liver and renal 
damage. However, it has not been reported about shallot extract and liver and renal 
damage induced by malaria yet. This study aimed to evaluate the effect of shallot 
extract on liver and renal damage induced by malaria infection in mice. Aqueous crude 
extract of shallot was prepared, and acute toxicity was then investigated in mice. Then, 
efficacy test in vivo was studied in ICR mice infected with 6x106 P. berghei ANKA by giving 
the extract orally once a day for 4-consecutive days, markers including aspartate 
aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), blood urea nitrogen (BUN), and 
creatinine were subsequently measured with commercial kits. It was found that no 
toxicity signs were found up to 3000 mg/kg of extract. During malaria infection, liver and 
renal damage were found on day 10 after infection indicated by marked increases of 
AST, ALT, BUN, and creatinine. Interestingly, protective effect of liver and renal damage 
was found in infected mice treated with 3000 mg/kg of shallot extract. All markers were 
found normal levels. It can be concluded that shallot extract exerts protective effect of 
liver and renal damage induced by malaria infection in mice. 
Keywords: Allium ascalonicum, shallot extract, liver damage, renal damage, malaria, 
 Plasmodium berghei 
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บทน า 
 มาลาเรียเป็นโรคเขตร้อนที่พบได้มากในแถบทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ เอเชียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยด้วย จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียถึง
ปีละหลายล้านคน และพบการเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงปีละหลายแสนคน (Visser, van Vugt, & Grobusch, 
2014) โรคมาลาเรียเกิดจากการติดเชื้อปรสิตในจีนัส Plasmodium spp. โดยการติดต่อนั้นจะต้องอาศัย
ยุงก้นปล่องเพศเมีย (Anopheles spp.) เป็นพาหะน าโรคที่ส าคัญ โดยพบว่าปัจจุบันมีเชื้อมาลาเรียที่ก่อ
โรคในคนนั้น 5 สายพันธุ์ คือ P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale และ P. knowlesi 
โดยเชื้อ P. falciparum และ P. vivax นั้นจะพบการก่อโรคและความรุนแรงของโรคได้มากที่สุด 
(Culleton & Abkallo, 2014) ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ของโรคมาลาเรียเกิดจากไข้มาลาเรียขึ้น
สมอง ภาวะโลหิตจางและการแตกท าลายเม็ดเลือดแดงเรื้อรัง การช็อกจากการมีน้ าตาลต่ าในกระแสเลือด 
และการเกิดความเสียหายของอวัยวะส าคัญๆของร่างกาย เช่น ตับและไต (Audomkasok, Singpha, 
Chachiyo, & Somsak, 2014; Eisenhut, 2014) จากการรายงานพบว่าเมื่อมีการติดเชื้อมาลาเรียนั้น
โดยเฉพาะในระยะเรื้อรังจะเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันขึ้น ส่งผลให้เกิดกระบวนการอักเสบที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการท าลายสารต้านอนุมูลอิสระให้ลดลง และท าให้อวัยวะที่ส าคัญของร่างกายเสียหาย โดย
พบการเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรังและไตวายฉับพลันขึ้น (Maranhao et al., 2014; Somsak, Jaihan, 
Srichairatanakool, & Uthaipibull, 2013) นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลยังมีอัตรา
การเสียชีวิตจากภาวะไตวายจากการติดเชื้อมาลาเรียด้วยนั่นเอง ดังนั้นการค้นหายาหรือสารสกัดจากพืช
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระหรือสามารถช่วยยับยั้งความรุนแรงของโรคมาลาเรียได้นั้น น่าจะส่งผลให้
ผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียมีการลดลงของพยาธิสภาพและความรุนแรง และมีชีวิตรอดได้ยาวนานขึ้น 
 งานวิจัยนี้ได้สนใจพืชสมุนไพร คือ หอมแดง (Allium ascalonicum) เป็นพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านที่
มีการใช้เป็นยาสมุนไพรและเป็นเครื่องเทศประกอบอาหาร จากการศึกษาพบว่าสารประกอบส าคัญที่ท า
หน้าที่ในการออกฤทธิ์ได้แก่ Allicin และสารประกอบโพลีฟีนอลจะท าให้หอมแดงสามารถมีฤทธิ์เป็นสาร
ต้านอนุมูลอสิระ ยับยั้งกระบวนการอักเสบ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ปรสิตและเซลล์มะเร็ง
ได้ นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารสกัดหอมแดงสามารถยับยั้งการแตกของเม็ดเลือดแดงและ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียในหนูทดลองได้อีกด้วย และการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดง
ต่อการป้องกันความเสียหายของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายจากภาวะเครียดออกซิเดชัน (Oxidative 
stress) พบว่าสารสกัดหอมแดงสามารถป้องกันความเสียหายของอวัยวะส าคัญ ๆ ได้ เช่น ตับและไต จาก
การเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันด้วยสารเคมีและการติดเชื้อแบคทีเรีย  (Fattorusso, Iorizzi, 
Lanzotti, & Taglialatela-Scafati, 2002; Fehresti Sani, Montasser Kouhsari, & Moradabadi, 
2012; Mnayer et al., 2014; Mohammadi-Motlagh, Mostafaie, & Mansouri, 2011) แต่อย่างไรก็
ตามยังไม่มีการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงต่อการป้องกันหรือรักษาความเสียหายของตับและไตที่เกิด
จากการติดเชื้อมาลาเรีย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความ
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เสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรีย P. berghei ในหนูทดลอง ซึ่งขอบเขตของงานวิจัยนี้จะท า
การเตรียมสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบด้วยน้ าในอัตราส่วนที่เหมาะสมและน ามาทดสอบฤทธิ์ในหนู
ทดลองที่มีการติดเชื้อมาลาเรีย P. berghei และท าการตรวจวัดระดับของตัวบ่งชี้ความเสียหายของตับ
และไต ได้แก่ เอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), 
blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นหากสารสกัดหอมแดง
สามารถมีฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรียได้ ก็จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ดีใน
การน าไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้เป็นยาร่วมในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียได้ และยังเป็นข้อมูล
ส าหรับใช้ในการศึกษาต่อถึงสารประกอบส าคัญและกลไกการออกฤทธิ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าใน
ด้านคุณประโยชน์ของหอมแดงท่ีสามารถน ามาใช้เป็นยาในการรักษาโรคมาลาเรียได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความเสียหายของตับและไตที่ถูกเหนี่ยวน าจาก
การติดเชื้อมาลาเรีย P. berghei ในหนูทดลอง โดยมีสมมติฐานของงานวิจัยคือ หากสารสกัดหอมแดงมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ด ีและยังสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ ดังนั้น
สารสกัดหอมแดงจึงน่าจะมีฤทธิ์ป้องกันความเสียของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรียได้ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 จากการที่โรคมาลาเรียซึ่งเกิดจากการติดเชื้อปรสิตในจีนัส Plasmodium spp. และสามารถท า
ให้เกิดการเสียชีวิตในคนที่ติดเชื้อได้นั้น สาเหตุอย่างหนึ่งของการเสียชีวิตคือ ความเสียหายที่เกิดกับอวัยวะ
ส าคัญๆของร่างกาย ได้แก่ ตับและไต ดังนั้นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตับและไตในขณะที่มีการ
ติดเชื้อมาลาเรียนั้นจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและสามารถช่วยท าให้ผู้ป่วยโรคมาลาเรียมีความรุนแรงของโรคลดลง
และมีชีวิตที่ยาวนานขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้สนใจการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรคือหอมแดงมา
ท าการศึกษา ซึ่งมีรายงานว่าสารสกัดหอมแดงนั้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี  ยับยั้งกระบวนการอักเสบได้ 
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อปรสิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สารสกัด
หอมแดงยังสามารถรักษาระดับของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ของร่างกายให้สมดุลได้ เช่น การรักษาระดับ
น้ าตาลกลูโคสและไขมันในผู้ป่วยโรคไขมันและเบาหวาน และยังสามารถช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ เช่น ตับและไต แต่ยังไม่มีการรายงานฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงต่อ
การป้องกันความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรียมาก่อน จึงเป็นแนวคิดของงานวิจัยนี้ที่จะ
น าสารสกัดหอมแดงมาศึกษาฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรีย  โดยใช้
ระดับของตัวบ่งชี้ต่อความเสียหายของตับและไตเป็นตัวแสดงฤทธิ์ที่เกิดขึ้น  ได้แก่ เอนไซม์ AST, ALT, 
BUN และ creatinine โดยใช้เชื้อมาลาเรียที่ก่อโรคในหนูทดลองคือ P. berghei เป็นโมเดลในการศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
หนูทดลอง 
 หนูทดลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นหนูถีบจักรเพศเมียสายพันธุ์ ICR อายุประมาณ 4-6 สัปดาห์ 
น้ าหนักเฉลี่ย 25-30 กรัม ซื้อมาจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ. 
นครปฐม หนูทดลองจะถูกเลี้ยงไว้ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองที่ควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส 
แสงสว่าง 12 ชั่วโมง/ความมืด 12 ชั่วโมง ได้รับอาหารเม็ดส าเร็จรูป CP082 และน้ าดื่มที่สะอาดตลอด
การศึกษา ในการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทดลองได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
วิจัยในสัตว์ทดลอง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
  
เชื้อมาลาเรีย Plasmodium berghei 
 เชื้อมาลาเรียที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเชื้อมาลาเรีย P. berghei สายพันธุ์ ANKA (PbANKA) 
ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาตรฐานที่ไม่มีการดื้อต่อยาต้านมาลาเรีย โดยเชื้อ PbANKA ที่เก็บไว้ในไนโตรเจนเหลวจะ
ถูกน ามาละลายที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นจะน าไปฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูทดลองปริมาตร 
200-400 ไมโครลิตร และท าการตรวจนับการเจริญเติบโตของเชื้อในหนูทดลองจากการย้อมสี Wright บน
แผ่นเสมียร์เลือดจากหางหนูและดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 100 เท่า ท าการตรวจนับเปอร์เซ็นต์
เม็ดเลือดแดงที่ติดเชื้อต่อจ านวนเม็ดเลือดแดงทั้งหมด (% parasitemia) เมื่อเชื้อมีการเจริญเติบโต
ประมาณ 15-20 % parasitemia จะเก็บเลือดจากหางหนูทดลองปริมาตร 2 ไมโครลิตรละลายใน 0.85% 
NaCl ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และท าการฉีดเข้าทางช่องท้องของหนูทดลองตัวใหม่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร 
  
การตรวจวัดการท างานของตับและไต 
 เก็บเลือดจากหางหนูทดลองในหลอด heparinized microhematocrit tube น าไปปั่นเหวี่ยงที่
ความเร็วรอบ 10,000 รอบต่อนาทีเป็นเวลานาน 10 นาที ท าการเก็บพลาสมาเพ่ือน าไปวัดตัวบ่งชี้การ
ท างานของตับ ได้แก่ เอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST) และ alanine aminotransferase 
(ALT) และตัวบ่งชี้การท างานของไต ได้แก่ blood urea nitrogen (BUN) และ creatinine ด้วยชุดตรวจ
ส าเร็จรูปจากบริษัท BioSystems 
 
การเตรียมสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบ 
 น าหอมแดง (Allium ascalonicum) จากตลาดสดในเขตจังหวัดกาญจนบุรีมาท าการล้างให้
สะอาดและปอกเปลือก จากนั้นน ามาท าการผสมกับน้ ากลั่นในอัตราส่วน 1:4 และปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้า
ที่ความเร็วสูงสุดเป็นเวลา 5 นาที ครบเวลาน าไปให้ความร้อนด้วยเครื่องไมโครเวฟที่ก าลังไฟ 360 วัตต์
เป็นเวลานานประมาณ 3-5 นาที ท าการกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman no. 1 และเก็บสารสกัด
หอมแดงอย่างหยาบไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (Mohammadi-Motlagh et al., 2011) 
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การทดสอบความเป็นพิษในหนูทดลอง 
 แบ่งหนูทดลองออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 3 ตัว ท าการให้สารสกัดหอมแดงอย่างหยาบเข้าทางหลอด
อาหารที่ขนาด 500, 1000, 1500, 3000 และ 6000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วันละหนึ่งครั้งเป็นเวลา 4 วัน
ติดต่อกัน จากนั้นจะสังเกตและบันทึกอาการแสดงความเป็นพิษที่เกิดขึ้น เป็นระยะเวลา 30 วัน (Lorke, 
1983) 
  
การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงต่อเชื้อ PbANKA ในหนูทดลอง 
 แบ่งหนูทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 3 ตัว ท าการติดเชื้อ PbANKA ปริมาณ 6x106 เซลล์ต่อหนู
ทดลองเข้าทางช่องท้อง 2 ชั่วโมงต่อมาท าการให้สารสกัดหอมแดงอย่างหยาบที่ขนาด 3000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมทางหลอดอาหารวันละครั้งเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน (วันที่ 0-3) จากนั้นในวันที่ 4 ท าการเก็บเลือด
ของหนูทดลองด้วยวิธี cardiac puncture นับการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรีย การท างานของตับและไต 
โดยเทียบกับหนูทดลองในกลุ่มปกติและกลุ่มที่ติดเชื้อแต่ไม่ได้รับสารสกัด (Peters, 1975) 
 
การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ผลการทดลองจะแสดงในรูปของค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (standard 
error of mean; SEM) ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะใช้การทดสอบ one-way ANOVA และ 
Tukey’s HSD test ที่ความเชื่อม่ัน 95%, p<0.05 
 
ผลการวิจัย 
ความเป็นพิษของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบในหนูทดลอง 
 การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบด้วยน้ าในหนูทดลอง ICR พบว่า 
สารสกัดหอมแดงอย่างหยาบที่ขนาด 500, 1000, 1500, 3000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไม่ท าให้หนูทดลอง
เกิดความเป็นพิษและไม่พบลักษณะอาการที่ผิดปกติแต่อย่างใด แต่เมื่อหนูทดลองได้รับสารสกัดหอมแดง
อย่างหยาบที่ขนาด 6000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมพบว่าหนูทดลองมีลักษณะที่ผิดปกติทุกตัว ได้แก่ เซื่องซึม 
เคลื่อนไหวน้อย ไม่กินอาหารและดื่มน้ า แต่ไม่พบการตายของหนูทดลองเกิดขึ้นในการศึกษา ดังนั้นความ
เข้มข้นสูงสุดของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบที่ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษในหนูทดลองคือ 3000 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม 
  
ความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรียในหนูทดลอง 
 หนูทดลอง ICR ที่มีการติดเชื้อ PbANKA ปริมาณ 6x106 เซลล์ต่อหนูทดลอง พบว่าเชื้อมาลาเรีย
มีการเจริญเติบโตเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสามารถพบเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้ตั้งแต่วันที่  2 หลังจาก
ติดเชื้อ (1.2% parasitemia) และเชื้อมาลาเรียจะมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในวันที่  4 หลังจากติด
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เชื้อ (12% parasitemia) จากนั้นเชื้อจะเจริญเติบโตและพบการเจริญเติบโตสูงสุดในวันที่ 12 หลังจากติด
เชื้อ (72% parasitemia) ดังแสดงในภาพประกอบที่ 1A โดยหนูทดลองที่ติดเชื้อจะมีชีวิตรอดประมาณ 
10-12 วัน (ภาพประกอบที่ 1B) เมื่อท าการตรวจวัดความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรีย
โดยใช้ตัวบ่งชี้คือ AST, ALT, BUN และ creatinine พบว่าตับและไตจะเกิดความเสียหายอย่างชัดเจนใน
ระหว่างที่มีการติดเชื้อมาลาเรียในวันที่ 10 โดยดูได้จากระดับของ AST และ ALT ที่มีระดับเพ่ิมขึ้นสูงสุดที่ 
350 และ 250 IU/L ตามล าดับ (ภาพประกอบที่ 2A) และระดับของ BUN และ creatinine ที่ 82 และ 
2.2 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ตามล าดับ (ภาพประกอบที่ 2B) 
 

 
 
ภาพประกอบที ่1 การติดเชื้อ PbANKA ในหนูทดลอง (A) การเจริญเติบโตของเชื้อ PbANKA  
 ในหนูทดลอง (B) เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของหนูทดลองที่ติดเชื้อ PbANKA  
 * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 (n = 3) 
 

 
 
ภาพประกอบที ่2  ความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อ PbANKA ในหนูทดลอง (A) ระดับของ 
 เอนไซม์ AST และ ALT (B) ระดับของ BUN และ creatinine  
 * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 (n = 3) 
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ฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรีย 
 การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความเสียหายของตับในหนูทดลอง ICR ที่ติด
เชื้อ PbANKA และได้รับสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบทางหลอดอาหารวันละครั้งเป็นเวลา 4 วันติดต่อกัน 
พบว่าสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบสามารถรักษาระดับเอนไซม์ AST และ ALT ให้ปกติได้ในขณะที่มีการ
ติดเชื้อมาลาเรีย โดยระดับของเอนไซม์ทั้งสองชนิดไม่แตกต่างจากหนูทดลองกลุ่มปกติ  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนูทดลองท่ีติดเชื้อ PbANKA แต่ไม่ได้รับสารสกัดพบว่า ระดับของเอนไซม์ AST และ ALT 
นั้นจะสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบหับหนูทดลองกลุ่มปกติ (ภาพประกอบ
ที่ 3) แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบสามารถป้องกันความเสียหายของตับจากการติดเชื้อ
มาลาเรียได ้
 

 
 
ภาพประกอบที ่3 ฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความเสียหายของตับจากการติดเชื้อ 
 PbANKA ในหนูทดลอง *** p<0.001 เปรียบเทียบกับหนูทดลองกลุ่มปกติ (n = 3) 
 
 เมื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความเสียหายของไตจากการติดเชื้อ PbANKA 
พบว่า สารสกัดหอมแดงอย่างหยาบสามารถรักษาระดับของ BUN และ creatinine ได้ โดยไม่มีความ
แตกต่างจากหนูทดลองกลุ่มปกติ ในขณะที่หนูทดลองที่ติดเชื้อมาลาเรียแต่ไม่ได้รับสารสกัดพบว่าจะมี
ระดับ BUN และ creatinine สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับหนูทดลอง
กลุ่มปกติ (ภาพประกอบที่ 4A และ 4B) แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบสามารถป้องกันความ
เสียหายของไตจากการติดเชื้อมาลาเรียได ้
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ภาพประกอบที ่4 ฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความเสียหายของไตจากการติดเชื้อ 
 PbANKA ในหนูทดลอง (A) ระดับ BUN (B) ระดับ creatinine  
 ** p<0.01 เปรียบเทียบกับหนูทดลองกลุ่มปกติ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบต่อความเสียหายของตับและ
ไตโดยใช้ตัวบ่งชี้คือเอนไซม์ AST, ALT ระดับของ BUN และ creatinine ที่ถูกเหนี่ยวน าจากการติดเชื้อ 
PbANKA ในหนูทดลอง จากการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหอมแดงด้วยน้ าในหนูทดลองที่ได้รับ
ทางหลอดอาหารพบว่า ที่ความเข้มข้นสูง ๆ (6000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) จะก่อให้เกิดความเป็นพิษกับหนู
ทดลองขึ้นเนื่องจากการมีปริมาณของสารสกัดที่มากเกินไป อาจจะท าให้ความสมดุลกรด-ด่างของระบบ
เลือดและร่างกายเปลี่ยนไปได้ นอกจากนี้ปริมาณสารสกัดที่มากเกินไปนั้นอาจจะเกิดความระคายเคืองต่อ
ทางเดินอาหารได ้เนื่องจากหนูทดลองมีอาการเซื่องซึม ไม่กินอาหารและดื่มน้ า ดังนั้นความเข้มข้นสูงสุดที่
สามารถใช้ในการศึกษาและไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ คือ 3000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Bhattacharya et 
al., 2012; Kiyosawa, Ando, Manabe, & Yamoto, 2009) ในขณะที่มีการติดเชื้อมาลาเรียนั้น เชื้อจะมี
การเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆในเม็ดเลือดแดง เนื่องจากเชื้อ PbANKA จะมีวงจรชีวิตในเม็ดเลือดแดงของหนู
ทดลองประมาณ 24 ชั่วโมง ดังนั้นเราจึงสามารถพบการเพ่ิมขึ้นของ % parasitemia ทุกวันเช่นกัน
จนกระทั่งหนูทดลองตาย โดยมีระดับเอนไซม์ AST, ALT, BUN และ creatinine สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติในวันที่ 10 หลังจากติดเชื้อ เนื่องจากความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรียนั้นจะ
อยู่ในระยะการติดเชื้อแบบเรื้อรังประมาณวันที่  8-10 หลังจากติดเชื้อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เชื้อ
มาลาเรียจะก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันและอนุมูลอิสระเพ่ิมมากขึ้น  และก่อให้เกิดการไปท าลาย
อวัยวะต่างๆของร่างกายได้ (Grobusch & Kremsner, 2005; Souza et al., 2013) นอกจากนี้เม็ดเลือด
แดงท่ีติดเชื้อมาลาเรียนั้น จะมีลักษณะรูปร่างที่ผิดปกติไป ขาดความสมดุลและสูญเสียความยืดหยุ่น ดังนั้น
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จึงสามารถเกิดการอุดตันหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยที่ไต และการไปท าลายเซลล์ตับรวมทั้งการ
ไปอุดตันท่อน้ าดี ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานที่ผิดปกติของตับและไตตามมาจนกระทั่งเสียชีวิตได้  (Autino, 
Corbett, Castelli, & Taramelli, 2012) นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่าในขณะที่มีการติดเชื้อมาลาเรียนั้น 
จะเกิดการแตกท าลายของเม็ดเลือดแดงขึ้นในหลอดเลือด ซึ่งเหตุนี้จะยิ่งเป็นการเพ่ิมอนุมูลอิสระและการ
อักเสบเรื้อรังในร่างกายได้ ส่งผลต่อการเกิดความเป็นกรดอย่างรุนแรงในหลอดเลือดจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ต่อการไปท าลายเซลล์ตับและไตให้เกิดความเสียหายได้นั่นเอง (English & Newton, 2002) แต่อย่างไรก็
ตามสารสกัดหอมแดงนั้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีและมีฤทธิ์ในการท าลายอนุมูลอิสระได้  ดังนั้นหนู
ทดลองที่ติดเชื้อมาลาเรียและได้รับสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบจึงสามารถป้องกันความเสียหายของตับ
และไตได ้โดยดูได้จากระดับของตัวบ่งชี้ต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ปกติ สามารถอธิบายได้ว่า สารสกัดหอมแดงมี
สารโพลีฟีนอลสูงและมีสาร Allicin ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการติดเชื้อมาลาเรียขึ้นสาร
สกัดหอมแดงจึงท าหน้าที่ไปลดความรุนแรงของการติดเชื้อลง ลดสารอนุมูลอิสระจากการติดเชื้อและการ
แตกของเม็ดเลือดแดง ลดการอักเสบและรักษาระดับกรด-ด่างในหลอดเลือดได้ (Fattorusso et al., 
2002; Fehresti Sani et al., 2012; Wongmekiat, Leelarugrayub, & Thamprasert, 2008) ด้วยเหตุ
นี้จึงส่งผลให้เกิดการป้องกันความเสียหายของตับและไตได้ นอกจากนี้การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าสารสกัด
หอมแดงยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ PbANKA ในหนูทดลองได้ ดังนั้นเมื่อเชื้อถูกยับยั้งการ
เจริญเติบโต จึงท าให้ลดความรุนแรงได้และลดความเสียหายที่เกิดกับตับและไตได้ตามไปด้วยนั่นเอง 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าสารสกัดหอมแดงอย่างหยาบสามารถป้องกันความเสียหายของตับและ
ไตจากการติดเชื้อมาลาเรียได้ โดยการรักษาระดับของเอนไซม์ AST, ALT, BUN และ creatinine ให้อยู่ใน
ระดับท่ีปกติได ้
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