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ABSTRACT 

 

 

Stahlianthus involucratus is one of plants in the Zingiberaceae family.  It has 

been used for anti-inflammation, analgesic, and antipyretic in traditional medicine but 

the scientific evidences for its pharmacological activities have not been reported yet.  

This study aimed to verify the anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic activities 

of its rhizomes ethanol extract after oral administration in various animal models.      

S. involucratus extract at all doses (75, 150, and 300 mg/kg) could significantly 

reduce the edema volume in all acute anti-inflammatory models in rats (ethyl 

phenylpropiolate-induced ear edema, carrageenin-, and arachidonic acid-induced hind 

paw edema models), except at the lowest dose in arachidonic acid-induced hind paw 

edema.  However, in cotton pellet-induced granuloma formation model which is a 

chronic anti-inflammatory model, S. involucratus extract at a dose of 300 mg/kg/day 

could significantly inhibit granuloma formation but were less pronounced when 

compared to those of diclofenac and prednisolone, and could normalize serum 

alkaline phosphatase activity to nearly normal level.  In analgesic models,                  
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S. involucratus extract at all doses (18.75, 37.5, and 75 mg/kg) could significantly 

reduce number of writhes in acetic acid-induced writhing response in mice model, 

whereas in tail-flick test model in rats, the extract could exert slightly analgesic effect 

but significantly at the doses of 37.5 and 75 mg/kg at all time-points, except at the   

3rd h at the dose of 37.5 mg/kg.  In yeast-induced hyperthermia in rats model,                  

S. involucratus extract at all doses (75, 150, and 300 mg/kg) could not reduce body 

temperature.  The results in the present study suggest that S. involucratus extract 

possesses anti-inflammatory and analgesic, but not antipyretic activities.  It is 

preferably effective in acute than chronic inflammation, and possesses analgesic 

effect mainly via peripheral mechanism.  The possible mechanisms of action of         

S. involucratus extract may be via the inhibitions of the production, release, and/or the 

activity of several pro-inflammatory mediators at site of inflammation. 
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บทคัดยอ 
 
 

Stahlianthus involucratus เปนพืชชนดิหนึ่งในวงศขิง พืชชนิดนี้ไดถูกนํามาใชเพือ่ตาน
การอักเสบ ระงับปวด และลดไขในทางการแพทยแผนโบราณ แตยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ใดๆที่รายงานเกี่ยวกับฤทธ์ิทางดานเภสัชวทิยาของพืชชนิดนี ้ การศึกษานี้มีวตัถุประสงคเพื่อ
ตรวจสอบฤทธ์ิตานการอักเสบ ระงับปวด และลดไขของสารสกัดเอทานอลจากสวนเหงาหลังจาก
การใหสารสกดัทางปากในแบบจําลองตางๆในสัตวทดลอง สารสกัด S. involucratus ทุกขนาด 
(75, 150 และ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) สามารถลดปริมาตรการบวมไดอยางมีนัยสําคัญในทุก
แบบจําลองท่ีใชทดสอบฤทธ์ิตานการอักเสบแบบเฉียบพลันในหนูขาว (แบบจําลองการทําใหเกดิ
การบวมของใบหูโดยใชเอทิลฟนิลโพรพิโอเลท และการทําใหเกิดการบวมของอุงเทาหลังโดยใช 
คาราจีนินและกรดอะราคิโดนิก) ยกเวนในขนาดตํ่าท่ีสุดในแบบจําลองท่ีทําใหเกิดการบวมของอุง
เทาหลังโดยใชกรดอะราคิโดนิก อยางไรก็ตามในแบบจําลองการทําใหเกิดการสรางแกรนูลโลมา
โดยใชกอนสําลี ซ่ึงเปนแบบจําลองท่ีใชทดสอบฤทธ์ิตานการอักเสบแบบเร้ือรัง สารสกัด               
S. involucratus ในขนาด 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน สามารถยับยั้งการสรางแกรนูลโลมาไดอยาง
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มีนัยสําคัญแตนอยกวาฤทธ์ิของไดโคลฟแนคและเพรดนโิซโลน และสามารถทําใหการทํางานของ
เอนไซมอัลคาไลนฟอสฟาเตสในเลือดใหกลับสูระดับท่ีใกลเคียงกับระดับปกติได ในแบบจําลองท่ี
ใชทดสอบฤทธ์ิระงับปวด สารสกัด S. involucratus ทุกขนาด (18.75, 37.5 และ 75 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) สามารถลดจํานวนคร้ังของการเกิดการบิดเกร็งของชองทองไดอยางมีนยัสําคัญใน
แบบจําลองการทําใหเกดิการบิดเกร็งของชองทองโดยใชกรดอะซิติกในหนูถีบจกัร ในขณะท่ีใน
แบบจําลองการทดสอบการกระดกหางหนีของหนูขาว สารสกัด S. involucratus ในขนาด 37.5 
และ 75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถแสดงฤทธ์ิระงับปวดไดเล็กนอยแตมีนัยสําคัญทุกเวลาท่ีทําการ
ทดสอบ ยกเวนท่ี 3 ช่ัวโมง ในขนาด 37.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในแบบจําลองการทําใหอุณหภูมิ
รางกายสูงข้ึนโดยใชยีสตในหนูขาว สารสกัด S. involucratus ทุกขนาด (75, 150 และ 300 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ไมสามารถลดอุณหภูมิรางกายได จากผลในการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวาสาร
สกัด S. involucratus มีฤทธ์ิตานการอักเสบ ระงับปวด แตไมมีฤทธ์ิลดไข โดยมีประสิทธิภาพใน
การอักเสบแบบเฉียบพลันมากกวาแบบเร้ือรัง และมีฤทธ์ิระงับปวดผานกลไกสวนปลายเปนหลัก 
กลไกในการออกฤทธ์ิท่ีเปนไปไดของสารสกัด S. involucratus อาจจะผานทางการยับยั้งการสราง 
การหล่ัง และ/หรือ การยับยัง้ฤทธ์ิของสารชักนําการอักเสบตางๆตรงบริเวณท่ีมีการอักเสบ 


