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ช่ือบทความภาษาไทย การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการบีบตัวของมดลูก
ช่ือบทความภาษาอังกฤษ Study on the oxytocic effect of Thai medicinal plants
ช่ือผูวิจัย ศศิมา  ศรัทธาวงศสกุล
วิทยานิพนธ ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาสรีรวิทยา 1980
บทคัดยอ สมุนไพรมากมายหลายชนิด ไดถูกนํามาใชชวยในการคลอดบุตร ซับน้ําคาวปลา ขับรกขับ
ระดู ตลอดจนใชในการทําแทง สมุนไพรที่ใชกันสวนใหญยังไมมีการทดสอบทางวิทยาศาสตรวาใชไดผลหรือไม 
ดังนั้น จึงไดเลือกสมุนไพรที่มีรายงานวานิยมใชกันมากมา ๕ ชนิด คือ ขัดมอญ (Sida rhombifolia  Linn.), ตะไคร
หอม (Cymbopogon nardus Rendle), ฝายขาว (Gossypium hirsutum var. punctatum Hutch), หญาพันงูขาว 
(Achyranthes aspera Linn.) และเทียนดํา (Nigella sativa Linn.) มาสกัดตามวิธีที่ชาวบานใชกันคือ ตมกับน้ํา หรือ 
หมักกับอัลกอฮอล และใชเฉพาะสวนที่ละลายในน้ําไปทดสอบฤทธิ์ตอการบีบตัวของมดลูกหนูขาว โดยตรง และ
ตอการออกฤทธิ์ของ oxytocin ในมดลูกหนูขาว  (isolated estrus  rat uteri) เปรียบเทียบกับ Simulated electrolytes 
solution (Na +, K + และ Ca ++) ของน้ํายาสกัดสมุนไพรแตละชนิดพบวา น้ํายาสกัดขัดมอญ ตะไครหอม และฝาย
ขาวที่สกัดดวยน้ํา และน้ํายาสกัดขัดมอญที่สกัดดวยน้ําและน้ํายาสกัดตะไครหอมที่สกัดดวยแอลกอฮอลทําให
มดลูกหนูขาวบีบตัวไดนอยกวา  Simulated electrolytes solution ของมัน สวนน้ํายาสกัดเทียนดํา ที่สกัดดวย
แอลกอฮอลไมสามารถทําใหมดลูกหนูขาวบีบตัวไดและยังสามารถลดการออกฤทธิ์ของ oxytocin ในมดลูกหนู
ขาวไดดวย นอกจากนี้ยังพบวาน้ํายาสกัดขัดมอญ ตะไครหอม และ หญาพันงูขาวที่สกัดดวยน้ํา และน้ํายาสกัดขัด
มอญ หญาพันงูขาว และฝายขาวที่สกัดดวยแอลกอฮอลจะเสริมและเพิ่มฤทธิ์ของ oxytocin ได ยกเวนน้ํายาสกัด
ตะไครหอม ที่สกัดดวยน้ําและน้ํายาสกัดฝายขาวที่สกัดดวยแอลกอฮอล แสดงวาน้ํายาสกัดสมุนไพรเหลานี้อาจมี
สารที่มีฤทธิ์บีบมดลูกอยูดวยมากบางนอยบาง แลวแตละชนิดของสารที่มีอยูในสมุนไพรนั้น และเมื่อนําน้ํายาสกัด
สมุนไพรเหลานี้ไปทดสอบฤทธิ์คุมกําเนิดแบบ postcoital ในหนูขาวที่ต้ังครรภต้ังแตวันที่ ๑-๕ ในขนาด ๑-๒ 
กรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว พบวาสวนใหญสัมพันธกับผลที่ไดจากการทดลองในหลอดแกวกลาวคือ น้ํายาสกัดที่มี
ฤทธิ์บีบมดลูกหรือ เสริมฤทธิ์ของ oxytocin จะปองกันการตั้งครรภไดดีกวาน้ํายาสกัดอื่น ๆ ดังจะเห็นไดวาน้ํายา
สกัดขัดมอญที่สกัดดวยน้ําและแอลกอฮอลปองกันการตั้งครรภในหนูไดดีที่สุดในสมุนไพรทั้ง ๔ ชนิดที่นํามา
ทดลอง รองลงมาคือน้ํายาสกัดตะไครหอม เปลือกรากฝายขาวและหญาพันงูขาวที่สกัดดวยน้ํา นอกจากจะปองกัน
การต้ังครรภในหนูขาวไดแลว ยังลดจํานวนลูกหนูที่ควรจะมีในแตละครอก (litter size) ดวย แตไมมีผลตอระยะ
เวลาในการตั้งครรภ
Abstract: Sida rhombifolia Linn. (Common Sida),  Rendle (citronella grass), Gossypium hirsutum var. 
punctatum (Schum). Hutch. (cotton), Achyraanthes aspera Linn. (Prickly-chaff flower) and Nigella sativa Linn. 
(Black cumin) are among the medicinal plants that claimed to possess an emmenagogue and abortifaciennt 
effects. All dried samples were extracted by boiling with water and nacerated wutg 70% ethanol. The 
electrolytes content namely Na +, K + and Ca ++ of each clear-filtrate were measured. Simulated electrolytes 
solution was added, in an alternate fashion with the water or ethanolic extract of each plant, prior to addition of 
oxytocin. It appears that water and ethanolic extracts  of Sida rhombifolia Linn., water extract of Cymbopogon 
nardus Rendle and Gossypium hirsutum var. punctatum Hutch. Produce the uterine contractions at a 
significantly higher amplitude than these induced by their own simulated electrolytes solution. Moreover, the 
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water and ethanolic extract of Sida rhombifolia Linn., Gossypium hirsutum var. punctatum Hutch., 
Achyraanthes aspera Linn. and  water extract of Cymbopogon nardus Rendus  potentiate but ethanolic extract 
of Cymbopogon nardus Rendus, water and ethanolic extract of Nigella sativa Linn. diminish the effect of 
oxytocin on the estrus rat uteri. The extracts were then proceeded to the in vivo testing for postcoital antifertility 
effect by administration of a given dose (1-2 gm/kg. Body weight) of the extract orally, to a group of pregnant 
rats, from day 1 to day 5 of pregnancy was used to indicate the efficacy of the tested-extract. The results show 
good correlation between the in vitro and in vivo effects, that  is, the extract that are able to induce the uterine 
contraction or potentiate the oxytocin’s effect appear to be effective-preventing pregnancy in the rats. The order 
of efficacy of the tested extracts are : the ethanolic extract of Sida rhombifolia Linn. and the water extract of 
Cymbopogon nardus Rendle, Gossypium hirsutum var. punctatum Hutch. and Achyraanthes aspera Linn. 
respectively. Some of the tested extracts not only prevent the pregnancy but also reduce the number of 
implatation sites significantly. However, none of the extract seems to alter the gestational period.


