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สังกัด 1คณะการแพทย9บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2คณะเภสัชศาสตร9 จุฬาลงกรณ9มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ กองทุนภูมิปTญญาการแพทย9แผนไทย 

สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปTญญาการแพทย9แผนไทย  

กรมการแพทย9แผนไทยและการแพทย9ทางเลือก ปcงบประมาณ 2563 

บทคัดยBอ 

 ยาศุขไสยาศน9 เปYนยาสมุนไพรตำรับหนึ่งที่ปรากฏใน ตำราโอสถพระนารายณ9 โดยมีขRอบQงใชRเพ่ือ 

เปYนยาบำรุงกำลัง ยาชQวยนอนหลับ ชQวยเจริญอาหาร แกRปวด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค9เพื่อศึกษาฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยาและกลไกตQอการนอนหลับจากสิ่งสกัดยาศุขไสยาศน9 และเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา โดย

การศึกษาฤทธิ์เหนี่ยวนำการนอนหลับดRวยโซเดียมไทโอเพนทอล กลไกการออกทธิ์โดยการปhดกั้นตัวรับ

ประสาทดRวยฟลูมาซีนิลและริโมนาแบน ฤทธิ์กลQอมประสาทดRวยการทดสอบประสิทธิภาพกลRามเนื้อดRวย

แกนหมุน การทดสอบภาคสนาม และการประเมินพฤติกรรมในเขาวงกต การประเมินคลื่นเดลตRา และกลไก

ตQอการปวดจากสิ่งสกัดยาศุขไสยาศน9ดRวยการทดสอบความปวดบนจานรRอน การทดสอบการปTดหาง และ

การทดสอบการบิดงอตัวที่เกิดจากกรดอะซิติก ผลการศึกษาพบวQายาศุขไสยาศน9สามารถลดระยะเวลากQอน

การเขRาสูQระยะเวลาการนอนหลับและสามารถยืดระยะเวลาการนอนหลับในสัตว9ทดลองเพิ่มขึ้นอยQางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และยาศุขไสยาศน9สามารถลดการเกิดพฤติกรรมในสนามทดสอบโดยลดการ

เดินตัดผQานชQองในสนามทดสอบและลดพฤติกรรมแสดงออกถึงความวิตกกังวลในสนามทดสอบอยQางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในทำนองเดียวกันยาศุขไสยาสน9ลดกิจกรรมการเดินสำรวจในแขนเปhดเขาวงกต

นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ยาศุขไสยาศน9ยังแสดงใหRเห็นถึงความสามารถในการลดปวดเมื ่อเทียบ

ประสิทธิผลกับกลุQมควบคุมบวกโดยยาศุขไสยาสน9สามารถลดความปวดไดRสูงสุด 85.62% MPA ที่ขนาดยา 

60 mg/kg หลังจากสัตว9ทดลองไดRรับยาเปYนเวลา 60 นาทีในการทดสอบการปTดหาง และ 54.05% MPA ท่ี

ขนาดยา 60 mg/kg หลังจากสัตว9ทดลองไดRรับยาเปYนเวลา 60 นาทีในการทดสอบความปวดบนจานรRอน 

นอกจากน้ียาศุขไสยาศน9ยังสามารถลดการบิดตัวในการทดสอบการบิดงอตัวที่เกิดจากกรดอะซิติกสูงสุด 

71.14% Protection ที่ขนาดยา 60 mg/kg อยQางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุQม

ควบคุมบวกและลบ  

คำสำคัญ: ยาศุขไสยาสน์, นอนหลับ, ปวด 
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ABSTRACT 

Suk-saiyasna remedy is one of the traditional herbal medicines that appear in Osot Phra Narai's 

medicine scripture with indications for as a tonic sleeping pills, help appetite and relieve pain. The 

objective of this research was to study the pharmacological effects and mechanisms on sleep 

from extracts of suk-saiyasna remedy and to study the pharmacological effects by studying the 

sleep induction effect with sodium thiopental, mechanism of action by blocking nerve receptors 

with flumazenil and rimonabant. Sedative effect was done with muscle performance by rota rod 

performance test, open field test and evaluating plus maze test and delta activity. Evaluate pain 

by hot plate test, tail flicker test and the acetic acid induced writhing test. The results showed 

that suk-saiyasna remedy were able to reduce the time before entering the sleep period and 

were able to significantly increase the duration of sleep in the experimental animals (P < 0.05). 

The suk-saiyasna remedy was significantly reduced incidence of behavior in the test field by 

reducing walking through the line in the test field and reducing the anxiety-inducing behavior in 

the test field (P<0.05).  Suk-saiyasna remedy had a statistically significant reduction in traversal 

activity in the open labyrinth arm (P<0.05). In addition, the maximum reduction in pain was 85.62% 

MPA at the 60 mg/kg dose after 60 minutes in the tail flicker test and 54.05% MPA at the 60 mg/kg 

dose after the animal was given the drug for a period of time 60 minute in hot plate test, and 

also statistically significantly reduced to 71.14% Protection in the acetic acid-induced writhing test 

at a dose of 60 mg/kg (P < 0.05) compared to the positive and negative controls. 
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