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บทคัดย่อ
อาการนอนไม่หลับทาให้เกิดความรู้สึกไม่สบายและส่ง ผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน จึงมี
การใช้ยาเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับ ซึ่ง กานพลู (Syzygium aromaticum (L.) Merr.&L.M.Perry) เป็น
พืชสมุนไพรที่มีสารยูจินอลเป็นสารสาคัญที่มีประโยชน์ในการรักษาอาการของโรคต่างๆ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้น
ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกานพลูต่อเวลาการนอนหลับในหนูทดลอง ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดกานพลูทุก
ขนาด (250, 500 และ 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในสารละลาย acacia มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<0.05) ของ Onset (ระยะเวลาตั้งแต่ป้อนยา Diazepam ถึงระยะเวลาที่หนูเริ่มหลับ) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม และสารสกัดกานพลูที่ขนาด 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ของ Duration time (ระยะเวลาตั้งแต่ที่หนูเริ่มหลับถึงเวลาที่หนูตื่น) เมื่อทดสอบด้วยวิธี Sleeping time
นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดกานพลูขนาด 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ออกฤทธิ์ทาให้หนูทดลองหลับได้นานที่สุ ด
คือ 146.2 ± 7.66 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดกานพลู ขนาดอื่น ซึ่งเป็นไปได้ว่าสารสกัดกานพลูอาจจะมี
ฤทธิ์ในการผ่อนคลาย ทั้งนี้ควรมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ก่อนที่จะนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ที่ช่วยในการผ่อนคลายและนอนหลับ
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Abstract
Insomnia leads to uncomfortable and affect for daily life. Sometime, it need to take a medicine for
sedation. Clove (Syzygium aromaticum (L.) Merr.&L.M.Perry) is herb, mainly contains eugenol which
benefits to treat a variety of diseases. The objective of this research was to study sedative effects of clove
extract in mice. Our results showed that all the doses (250, 500, and 750 mg/kg) of clove extract in acacia
solution showed significant difference (p<0.05) in the onset (the time from oral administration to the loss of
righting reflex) as compared with the control group. However, 750 mg/kg clove extract showed significant
difference (p<0.05) in duration time (the time from the loss of righting reflex to awakening) on sleeping time.
In addition, 750 mg/kg clove extract showed the highest of the duration time 146.2±7.66 min as compared
with the other doses. It is possible that clove extract may be able to help for relaxation. Also, we need to study
the mechanism of action prior to the development of a natural product for sedation.
Keywords: Clove Extract, Sleeping Time, Mice

1. บทนา
อาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ประจาวัน ยาที่ใช้ในการ
รักษากลุ่มอาการเหล่านี้ ได้แก่ ยาในกลุ่ม Benzodiazepine เป็นยาที่แพทย์นิยมใช้เป็นยานอนหลับและลดความ
กังวล (Sedative-hypnotic and anxiolytic drugs) โดยฤทธิ์ของยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง
โดยเป็น agonist ที่ benzodiazepine receptor ซึ่งจับอยู่กับ GABAA receptor และ chloride channel อยู่ที่บริเวณ
เยื่อหุ้มประสาททาให้ GABAA receptor ทางานได้มากขึ้น ส่งผลให้ chloride channel เปิด ทาให้ chloride ions
เข้าสู่เซลล์มากขึ้นเกิด Hyperpolarization และยับยั้งการทาหน้าที่ของเซลล์ประสาทต่างๆ จึงสามารถลดความ
วิตกกังวล คลายกล้ามเนื้อ และทาให้ง่วงหลับ [1-3] แต่เนื่องจากยาที่ใช้ในการรักษาอาการต่างๆ มีผลข้างเคียง
เมื่อได้รับอย่างต่อเนื่องและมีราคาแพง ทาให้ปัจจุบันมีการหันมาใช้พืชสมุนไพรมากขึ้น เนื่องจากมีความ
ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อย ราคาถูกกว่ายาแผนปัจจุบันและมีฤทธิ์ในการรักษาโรคและอาการต่างๆได้หลาย
ชนิด ซึ่งกานพลู (Syzygium aromaticum (L.) Merr.&L.M.Perry) เป็นพืชสมุนไพรในตระกูล Myrtaceae ในตารา
พืชสมุนไพรมีรายงานว่ากานพลูมีสรรพคุณ มากมาย เช่นเป็นยาแก้ปวดฟัน เป็นยาชาเฉพาะที่และต้านเชื้อ
แบคทีเรีย [4-7] และจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่ามีสารสาคัญหลายชนิด ได้แก่ Eugenol, transcaryophyllene และ α-caryophyllene [8] นอกจากนี้กานพลูยังมีฤทธิ์ต่อการทาสลบสัตว์น้าเพื่อใช้ในการขนส่ง
โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ามันกานพลู (clove oil) ต่อเวลาการคลายตัวของกล้ามเนื้อเท้าหอยเป๋าฮื้อ
ไทย (Haliotis asinina) พบว่าน้ามันกานพลู 1.0-1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร ทาให้กล้ามเนื้อเท้าหอยเป๋าฮื้อคลายตัวและ
ลดการเคลื่อนไหวขณะที่ขนส่งและสามารถฟื้นกลับสู่สภาวะปกติได้ [9] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบ
การระงับความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของสาร Tricane methane sulfonate (MS-222) และ
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น้ามันกานพลูพบว่าช่วงเวลาในการเหนี่ยวนาให้สลบมากขึ้น จะมีการฟื้นสลบเป็น เวลานานเมื่อปลาสัมผัสกับ
สาร eugenol ของน้ามันกานพลูความเข้มข้นสูง ซึ่งมีฤทธิ์ต่อการสลบและฟื้นสลบคล้ายกับ MS-222 [10] ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกานพลูต่อเวลาการนอนหลับด้วยวิธี Sleeping time ในหนูทดลอง
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อนาไปใช้โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ที่ช่วยให้ผ่อนคลายและเป็นยานอนหลับ

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
2.1 อุปกรณ์และสารเคมี
Diazepam, Caffeine (Sigma-Aldrich, USA), Acacia, น้ากลั่น, Syringe ขนาด 3 ml (Nipro, ประเทศ
ไทย), เข็มป้อนยาสาหรับสัตว์ทดลอง (Stomach tube) (T.Science, ประเทศไทย), พู่กัน, นาฬิกาจับเวลา (Canon,
China), น้ากรองสาหรับให้สัตว์ทดลอง, อาหารหนูทดลอง (บริษัทโภคภัณฑ์อาหาร จากัด, ประเทศไทย)
2.2 การเตรียมสัตว์ทดลอง
สัตว์ทดลองที่ใช้คือหนูขาวสายพันธุ์ ICR Mouse เพศผู้ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลั ย
มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม อายุก่อนการทดลอง 2 เดือน การปฏิบัติกับสัตว์ทดลองได้รับการอนุมัติให้ทาการ
ทดลองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย โดยนาหนูมาพักที่อาคารสัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่งประเทศไทย เพื่อคลาย
ความเครียดจากการขนส่ งและสามารถปรั บตัวเข้ากับ สภาพในห้องทดลองก่อนท าการทดลองเป็น เวลา 1
สัปดาห์ อุณหภูมิที่ใช้ในการเลี้ยงและควบคุมอยู่ระหว่าง 25±2 องศาเซลเซียส ระดับความชื้น 70 เปอร์เซ็นต์
ควบคุมไฟเปิดปิดทุก 12 ชั่วโมง ส่วนกรงที่ใช้เลี้ยงหนูทดลองจะปูรองพื้นด้วยซังข้าวโพด (Corn cob) ที่ผ่าน
การอบฆ่าเชื้อโรคแล้ว เพื่อใช้ดูดซับสิ่งปฏิกูล ที่กรงมีช่องสาหรับให้น้าและอาหารแก่หนูทดลองตลอดเวลา
2.3 การเตรียมยาและสารทดสอบ
ยา Diazepam เตรียมที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สารทดสอบได้แก่ สารสกัดกานพลู เตรียม
ที่ความเข้มข้น 15, 30 และ 45 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และสารมาตรฐาน caffeine เตรียมที่ความเข้มข้น 1.5
มิลลิกรัม/มิลลิลิตรโดยยาและสารทดสอบทั้งหมดละลายในสารละลาย acacia 5% น้าหนัก/ปริมาตร
2.4 วิธีการวิจัย
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกานพลูต่อเวลาการนอนหลับด้วยวิธี Sleeping time โดยประยุกต์วิธีการ
ของ Helton et al. (1998) และ Koo (1999) อดอาหารหนูอย่างน้อย 16 ชั่วโมง ก่อนทาการทดสอบแต่ได้รับน้า
ปกติ แบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว ทดลองโดยป้อนสารทดสอบทางปาก (Oral administration) ให้กับหนู
ทดลองในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มควบคุม ได้รับสารละลาย acacia 5% น้าหนัก/ปริมาตร กลุ่มยามาตรฐาน ได้รับ
Caffeine ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกลุ่มสารทดสอบ ได้รับสารสกัดกานพลู ขนาด 250, 500 และ 750
มิลลิกรัม/กิโลกรัม หลังจากป้อนสารทดสอบ 60 นาที ป้อน Diazepam 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้หนูทดลองทุก
ตัว จากนั้นสังเกตการหลับทันทีด้วยการทดสอบ Righting reflex โดยที่กระตุ้นบริเวณหูและอุ้งเท้าด้วยพู่กัน
หากไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีการกระตุกรับเรียกได้ว่าเป็นการหลับสนิท แต่ถ้ายังมีปฏิกิริยาตอบรับต้องรอ
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สังเกตจนไม่มีปฏิกิริยาตอบรับจึงบันทึกช่วงเวลาของการหลับ ได้แก่ Onset คือ เวลาตั้งแต่ป้อน Diazepam ถึง
สูญเสีย Reflex (เริ่มหลับ) และ Duration time คือ เวลาเริ่มหลับถึงตื่น นาช่วงเวลาที่บันทึกได้ไปหาค่าเฉลี่ยของ
Onset และ Duration time ของสารทดสอบในแต่ละกลุ่ม
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าเฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนของ Onset และ Duration time ของสารทดสอบในแต่ละกลุ่ม
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดสอบที่ได้รับสารสกัดกานพลูขนาดต่างๆ
โดยนาข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และหาค่าทางสถิติด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of
Variance ; ANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS Version 17

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
จากการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดกานพลูต่อเวลาการนอนหลับ ด้วยวิธี Sleeping time โดยประยุกต์
วิธีการของ Helton et al. (1998) และ Koo (1999) หลังจากให้สารสกัดกานพลูทั้ง 3 ขนาด (250, 500 และ 750
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และเหนี่ยวนาให้เกิดการนอนหลับของหนูทดลองด้วยยา Diazepam หลังจากนั้นสังเกต
พฤติกรรมและบันทึกระยะเวลาการนอนหลับ พบว่าสารสกัดกานพลูที่ขนาดต่างๆ แสดงฤทธิ์ดังตารางที่ 1
โดยสารสกัดกานพลูทุกขนาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ของ Onset (ระยะเวลาตั้งแต่
ป้อนยา Diazepam ถึงระยะเวลาที่หนูเริ่มหลับ) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งสารสกัดกานพลูที่ขนาด 750
มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถทาให้หนูทดลองเริ่มหลับได้เร็วที่สุด คือ 10.00±0.63 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับสาร
สกัดกานพลูขนาดอื่น และสารสกัดกานพลูที่ขนาด 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05) ของ Duration time (ระยะเวลาตั้งแต่ที่หนูเริ่มหลับถึงเวลาที่หนูตื่น) นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัด
กานพลูขนาด 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ออกฤทธิ์ทาให้หนูทดลองหลับได้นานที่สุด คือ 146.2 ± 7.66 นาที เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารสกัดกานพลูขนาดอื่น ส่วนกลุ่มสารมาตรฐาน caffeine ไม่สามารถทาให้หนูทดลองหลับได้
ตารางที่ 1 ผลสารสกัดกานพลูต่อระยะเวลาการนอนหลับในหนูทดลอง
กลุ่ม
ควบคุม (สารละลาย acacia 5% w/v)
สารมาตรฐาน (Caffeine 20 mg/kg)
สารสกัดกานพลู 250 mg/kg
สารสกัดกานพลู 500 mg/kg
สารสกัดกานพลู 750 mg/kg

N
6
6
6
6
6

Onset (นาที)
16.75 ± 1.49
ไม่หลับ
12.80 ± 0.49*
10.60 ± 0.60*
10.00 ± 0.63*

Duration time (นาที)
77.50 ± 20.23
ไม่หลับ
69.6 ± 13.54
124.80 ± 15.26
146.2 ± 7.66*

* มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมด้วยวิธี one-way ANOVA
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การออกฤทธิ์ในการนอนหลับจากผลการทดลองดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลอง ซึ่งผล
การทดลองแตกต่างจากกลุ่มสารมาตรฐาน caffeine ที่ไม่สามารถทาให้หนูหลับได้ เนื่องจาก caffeine มีฤทธิ์ใน
การกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (CNS stimulant) และเพิ่มการหลั่งของ norepinephrine ในสมอง ทาให้
ระบบประสาทเกิดการตื่นตัว [13, 14] ดังนั้นควรมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดกานพลูต่อระบบ
ประสาทส่วนกลางเพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองนี้โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อช่วย
ให้ผ่อนคลายและนอนหลับ

4. สรุปผลการวิจัย
สารสกัดกานพลูทุกขนาด (250, 500 และ 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) มีฤทธิ์ทาให้หนูหลับได้ นอกจากนี้
ยังพบว่าสารสกัดกานพลูขนาด 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีฤทธิ์ทาให้หนูทดลองหลับได้นานที่สุดคือ 146.2±7.66
นาที เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดอื่น จากผลการทดลองนี้ควรมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ ของสารสกัดกานพลู
ต่อระบบประสาทส่วนกลางเพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองนี้ โดยนาสารสกัดกานพลูขนาดที่เหมาะสมไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับ
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