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การศึกษาผลของสารสกดัร่วมจากงวงตาลตวัผู้และเหง้าตาํลงึ ต่อโครงสร้างทัว่ไปและ
ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของตบั ไต หัวใจ ม้าม และตบัอ่อน ในหนูขาวเพศผู้ทีถู่ก

เหน่ียวนําให้เป็นเบาหวาน 

Morphological and histo-pathologicalogical evaluation the combine effects of 
male Borassus flabellifer and Coccinia grandis vioght crude extract on liver 

kidney heart spleen and pancreas in diabetic male Spague Dawley rats. 
 
ผลการทดลอง 

 ในการทดลองน้ี 
กลุ่ม control   คือกลุ่มหนูขาวปกติเพศผูท่ี้ไม่ถูกเหน่ียวนาํใหเ้ป็นเบาหวาน 
กลุ่ม negative control   คือหนูขาวเพศผูท่ี้ถูกเหน่ียวนาํใหเ้ป็นเบาหวาน และไดรั้บนํ้ากรอง 
กลุ่ม experiment I  คือหนูขาวเพศผูท่ี้ถูกเหน่ียวนาํใหเ้ป็นเบาหวาน และไดรั้บสารสกดั

จากงวงตาลตวัผู ้และเหงา้ตาํลึง ขนาด 100 มิลลิกรัม / กิโลกรัมของนํ้าหนกัตวั 
กลุ่ม experiment II   คือ หนูขาวเพศผูท่ี้ถูกเหน่ียวนาํใหเ้ป็นเบาหวาน และไดรั้บสารสกดั

จากงวงตาลตวัผู ้และเหงา้ตาํลึง ขนาด 300 มิลลิกรัม / กิโลกรัมของนํ้าหนกัตวั 
 
ลกัษณะและอาการภายนอกของหนูทีใ่ช้ศึกษาทดลอง 
 จากการศึกษาความเป็นพิษของสารสกดัร่วมจากงวงตาลตวัผู ้และเหงา้ตาํลึงในหนูขาวกลุ่ม 
experiment I และ experiment II ท่ีไดรั้บสารสกดัขนาด 100 และ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงถูก
เหน่ียวนาํให้เป็นเบาหวานดว้ย streptozotocin พบว่าหนูขาวท่ีใชศึ้กษาทดลองทั้งสองกลุ่ม  มีการ
เปล่ียนแปลงภายนอกท่ีแตกต่างจากหนูขาวกลุ่ม control และหนูขาวปกติก่อนทาํการศึกษาทดลอง 
โดยพบว่าลกัษณะของขนท่ีตวัหนูขาวจะเปล่ียนแปลงจากสีขาวตามปกติ เป็นสีขาวแกมเหลือง ซ่ีง
การเปล่ียนแปลงลกัษณะของขนท่ีตวัหนูขาวน้ี สามารถพบไดใ้นกลุ่ม negative control ท่ีเหน่ียวนาํ
ให้เป็นเบาหวานดว้ย streptozotocin แต่ไม่ไดรั้บสารสกดั เช่นกนั นอกจากน้ียงัพบว่าหนูขาวกลุ่ม 
experiment I และ experiment II ท่ีไดรั้บสารสกดัขนาด 100 และ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีการด่ืม
นํ้ านํ้ ากรองท่ีให้ มากข้ึนเป็น 2 เท่าต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบเทียบกับหนูขาวปกติ  และหนูกลุ่ม
เดียวกนัน้ีในระยะก่อนการศึกษาทดลอง 
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ลกัษณะทัว่ไปของตบั 
 จากการศึกษาความเป็นพษิของสารสกดัร่วมจากงวงตาลตวัผู ้และเหงา้ตาํลึงในหนูขาวทุก
กลุ่ม พบลกัษณะโดยทัว่ไปของตบัปกติ มีสีนํ้ าตาลแดงคลํ้า ผวิเรียบไม่มีจุดหรือตุ่ม รูปร่างเป็นกลีบ 
2 กลีบ ขนาดไม่เท่ากนั กลีบใหญ่อยูใ่ตช้ายโครงขวา กลีบเลก็อยูใ่ตช้ายโครงซา้ย  นํ้าหนกัประมาณ 
20 – 25 กรัม 

 
ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของตับ 
 ลกัษณะทางจุลชีววิทยาของเน้ือเยือ่ตบัหนูขาวปกติ กลุ่ม control  พบว่า hepatic lobule มี
ลกัษณะปกติ มีขอบเขตหกเหล่ียม กลาง lobule มี central vein (ภาพ 1A และ1B)  และท่ีมุมของ 
hepatic lobule มี portal triad ลกัษณะปกิต (ภาพ 1C) กล่าวคือ hepatic artery กลม ผนงัหนา  ส่วน 
portal vein ลกัษณะเป็นวงรี ผนงับางกว่า ซ่ึง portal vein จะใหแ้ขนงไปตามขอบของ lobule ก่อนท่ี
จะแตกแขนงเป็น hepatic sinusoid (ภาพ 1D และ 1E) แทรกระหวา่ง hepatocyte โดยเรียงตวัในแนว
รัศมี แลว้รวมกนัท่ี central vein บริเวณกลาง lobule ส่วน bile duct มีผนงัหนาบุดว้ย simple 
cuboidal epithelium  สาํหรับเซลลต์บั (hepatocyte) มีลกัษณะปกติ nucleus และ cytoplasm ติดสี 
H&Eเขม้ โดย nucleus ติดสีนํ้ าเงิน ส่วน cytoplasm ติดสีแดง – ส้ม และพบ inflammatory cells 
บริเวณ sinusoid และ central vein (ภาพ 1F) 
 กลุ่ม negative control พบวา่ลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของ hepatic lobules และ  hepatocyte 
ปกติเช่นเดียวกบัท่ีพบในกลุ่ม control  (ภาพ 2A)ไม่พบการบวมของ hepatocyte หรือการจดัเรียงตวั
ท่ีผดิปกติ (ภาพ2B-2D) ไม่พบ fatty change      nucleus ปกติ พบ inflammatory cell  บริเวณ 
sinusoid และ central vein มากกว่ากลุ่ม control  กลุ่ม experiment I และ กลุ่ม experiment II โดย
กระจายตวัอยูท่ ัว่ไป ใน sinusoid (ภาพ 2E  2F) 

กลุ่ม experiment I และ experiment II  พบลกัษณะทางเยื้อเยือ่วิทยาทัว่ไปปกติ ไม่ต่างจาก
กลุ่ม control  (ภาพ 3S-F และ 4A-F) โดยลกัษณะของ hepatic lobules และ  hepatocyte ปกติ ขนาด
เซลลไ์ม่แตกต่างกนั จดัเรียงตวัในแนวรัศมี มีศูนยก์ลางเป็น central vein บริเวณ portal triad ไม่พบ
ลกัษณะท่ีแตกต่างจากกลุ่ม control  และพบ inflammatory cell บริเวณ sinsoid  มากกว่ากลุ่ม 
control (ภาพ3E  3F  4E และ 4F)   
 ลกัษณะของ Inflammatory cell ท่ีพบในกลุ่ม control (ภาพ 5A และ 5B) มีอยูใ่นบริเวณ
จาํกดั  ส่วนกลุ่ม experiment I และ experiment II พบ Inflammatory cell จาํนวนเพิ่มมากข้ึน และมี
บริเวณการกระจายตวักวา้งกวา่ (ภาพ 5C และ 5D)  ส่วนในกลุ่ม negative control พบ inflammatory 
cell เป็นบริเวณกวา้งกวา่ทุกกลุ่ม และพบกระจายอยูท่ ัว่ไป (ภาพ 5E และ 5F) 
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 การยอ้มสี periodic acid schiff  เพื่อศึกษาการสะสมของ glycogen ในเซลลต์บั  พบวา่กลุ่ม 
control (ภาพ 6A และ 6B) กลุ่ม experiment I และ experiment II (ภาพ 6C และ 6D) และกลุ่ม 
negative control (ภาพ 6E และ 6F) ไม่มีความแตกต่างกนั 
 
ลกัษณะทัว่ไปของไต หัวใจ ม้าม และตับอ่อน 
 จากการศึกลกัษณะและสังเกตโครงสร้างภายนอกของไต หวัใจ มา้ม และตบัอ่อนของหนู
ขาวทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเปรียบเทียบกนั พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทุกอวยัวะ โดยไต 
หวัใจ และมา้ม มีผวิภายนอกเรียบ ไม่พบกอ้น จุดเลือดออก และลกัษณะผดิปกติภายนอกอ่ืนๆ 
รูปทรงและขนาดของทุกอวยัวะปกติ สาํหรับตบัอ่อน เป็น diffused organ อยูใ่น omentum ของ
ระบบทางเดินอาหาร การศึกษาดว้ยการสงัเกตจากลกัษณะภายนอก ไม่สามารถบ่งช้ีความแตกต่าง
ของตบัอ่อนท่ีมีการทาํลายของ islet of Langerhan จากการให ้ streptozotocin กบัตบัอ่อนของหนู
กลุ่มปกติ 
 
ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของไต 
 จากการศึกษาพบวา่หนูกลุ่ม control และกลุ่ม negative control มีลกัษณะทางจุลกายวภิาค
ของไตเป็นปกติ ไม่พบมีการบวม หรือ มี tubular cast ใน nephron และ interstitium (ภาพ 7A และ
7B) ขนาดของ glomerulus และ renal tubule ปกติ glomerulus ไม่พบวา่มี hypertrophy หรือ 
proliferation ของ mesangial cells และ podocytes สาํหรับ arteriolar pole  Bowman space และ 
Bowman capsule ไม่พบการเปล่ียนแปลงทางพยาธิวิทยา ส่วนใน renal tubules ไม่พบ tubular cast 
ทุกชนิด lumen มีขนาดปกติ tubular cell ของทั้ง proximal convoluted tubule และ distal convoluted 
tubule มีลกัษณะปกติ สาํหรับกลุ่ม experiment I (ภาพ 7C) ไม่พบการเปล่ียนแปลงทางพยาธิวิทยา
เช่นกนั แต่ในกลุ่ม experiment II (ภาพ 7D) พบ Bowman space ขยายใหญ่ข้ึน และพบ tubular cast 
ใน lumen ของ proximal convoluted tubule เป็นส่วนใหญ่ สาํหรับใน distal convoluted tubule พบ
จาํนวนนอ้ยกวา่ และไม่พบใน Henle loop และ collecting duct 
 

ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของหัวใจ 
 พบวา่หนูทุกกลุ่มมีลกัษณะทางจุลกายวิภาคของหวัใจเป็นปกติ ไม่พบความผดิปกติทางจุล
พยาธิในกลา้มเน้ือหวัใจของสตัวท์ดลอง (ภาพ 8A-D)  
 

ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของม้าม 
 พบลกัษณะของ fibromuscular capsule หุม้โดยรอบ ไม่พบมี red blood cell extravasation  
spot bleeding หรือ subcapsular hemorrage  ภายในมา้มมีลกัษณะเป็น incomplete compartment 
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โดยมี connective tissue trabeculae ท่ีมี trabecula artery และ trabecular vein แทรกตามไป  ไม่พบ
ลกัษณะผดิปกติทางจุลพยาธิของ white pulp ในทุกกลุ่มสตัวท์ดลอง ซ่ึง white pulp ประกอบดว้ย 
spleenic nodule ภายในมี germinal center และ mantle zone และยงัพบ periarteriolar lymphatic 
sheath ซ่ืงเป็นกลุ่มของ lymphocytes ท่ีลอ้มรอบ central artery อยูใ่น white pulp โดยมี marginal 
zone กระจายโดยรอบแยก white pulp จาก red pulp สาํหรับใน red pulp ท่ีประกอบดว้ย splenic 
cord ท่ีเทเลือดลงสู่ venous sinus ไม่พบลกัษณะผดิปกติทางจุลพยาธิของมา้มในทุกกลุ่มสตัวท์ดลอง 
control (ภาพ 9A)  negative control (ภาพ 9B)  experiment I (ภาพ 9C) และ experiment II (9D) 
เช่นกนั 
 
ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของตับอ่อน 
 พบลกัษณะปกติของตบัอ่อน ซ่ึงมี connective tissue capsule บางๆหุม้และแทรกเขา้สู่
เน้ือเยือ่ตบัอ่อนเป็น connective tissue septa แบ่งตบัอ่อนเป็น lobules ซ่ึงประกอบดว้ย pancreatic 
acinus ท่ีสร้างและหลัง่ pancreatic digestive enzymes ไปตาม intercalated duct แลว้ไปเทลง 
intralobular duct ไม่พบความผดิปกติใน acinar part ของตบัอ่อนในสตัวท์ดลองทุกกลุ่ม (10A-
D)ระหวา่ง acinar part ในเน้ือเยือ่ของตบัอ่อนพบกลุ่มของ islet of Langerhans cells รวมตวัเป็น
วงกลมเลก็ๆกระจายอยูท่ ัว่ไป โดยในหนูทดลองกลุ่ม control พบวา่ islet of Langerhans ยงัสมบูรณ์ 
และพบกระจายอยูท่ ัว่ไป สาํหรับกลุ่ม negative control (ภาพ 10B)  experiment I (ภาพ 10C) และ 
experiment II (ภาพ 10D) พบ islet of Langerhans ส่วนใหญ่  degenerate เหลือส่วนท่ีสมบูรณ์อยู่
นอ้ยมาก  
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ภาพที ่ 1 แสดงลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของตบัหนูขาวกลุ่ม control ยอ้มดว้ย hematoxylin & eosin 

บริเวณ central vein (CV) (A และ B) และ portal triad ซ่ึงประกอบดว้ย portal vein (PV) 
hepatic artery (HA) และ bile duct (Bd) (C และD)  hepatocye เรียงตวัในแนวรัศมี โดยมี
sinusoid (Si) (E) แทรกอยูร่ะหวา่ง hepatocyte และพบ inflamatory cell (Inf) (F) 
กระจายอยูบ่ริเวณ  sinusoid 
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ภาพที ่ 2  แสดงลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของตบัหนูขาวกลุ่ม negative control ยอ้มดว้ย H&E 

บริเวณ central vein (CV) และ portal triad (RT) (A) ท่ีประกอบดว้ย portal vein (PV) 
hepatic artery (HA) และ bile duct (Bd) (B) ลกัษณะของ hepatocyte (H) ปกติ กลาง
เซลลมี์ nucleus (Nu) ติดสีเขม้ และพบ Kupffer cells (K) กระจายทัว่ไป (C) พบ 
inflammatory cells (Inf) กระจายเป็นบริเวณกวา้ง แทรกอยูต่าม sinusoid (D  E และ F)  
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ภาพที ่ 3       แสดงลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของตบัหนูขาวกลุ่ม experiment I ยอ้มดว้ย H&E แสดง

ลกัษณะ hepatic lobule (A) และ central vein (CV) บริเวณกลาง lobule โดยมี portal 
triad (PT) ท่ีขอบของ lobule (B) ซ่ึงจะเห็นเมด็เลือดแดง (RBC) อยูภ่ายใน central vein 
พบว่าลกัษณะของ hepatocyte (H) sinusoid (Si) (D) และ บริเวณ portal triad (C) เป็น
ปกติ   พบ inflammatory cell (Inf) กระจายอยูท่ ัว่ไป บริเวณ sinusoid และ central vein 
(E และ F)  
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ภาพที ่ 4      แสดงลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของตบัหนูขาวกลุ่ม experiment II ยอ้มดว้ย H&E แสดง

บริเวณ central vein (CV) (A และ B) และ portal triad (PT) (C) ลกัษณะของ 
hepatocye (H)  nucleus (Nu) และ Kupffer cells (K) ปกติ (D) พบ inflammatory cells 
(Inf)  กระจายอยูท่ ัว่ไปบริเวณ sinusoid และ บริเวณ portal triad (E และF)  
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ภาพที่  5      แสดงลกัษณะทางเน้ือเยื่อวิทยาของตบัหนูขาวเปรียบเทียบ inflammatory cells (Inf) 

infiltration ระหว่างกลุ่ม control (A และB) กบัหนูขาวกลุ่ม experiment I (C) และ 
experiment II (D) และ หนูขาวกลุ่ม negative control (E และF) ยอ้มดว้ย H&E 
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ภาพที่   6      ลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของตบัหนูขาวแสดงการกระจายตวัของ glycogen ยอ้มดว้ย 

periodic acid schiff stain (PAS ) ของตบัในหนูขาวกลุ่ม control (A และB) กบัหนูขาว
กลุ่ม experiment I (C) และ experiment II (D) และ หนูขาวกลุ่ม negative control (E 
และF)  
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ภาพที ่ 7 ลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของไตหนูขาว ยอ้มดว้ย H&E แสดงลกัษณะของ nephron และ 
interstitium โดยพบวา่กลุ่ม control (A) และ negative ontrol (B) มีลกัษณะของ glomerulus 
(G) ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มของ capillaries ท่ีมี mesangial cells และ podocytes กระจายอยู่
โดยรอบไม่พบวา่มี hypertrophy หรือ proliferation ของเซลลเ์หล่าน้ี สาํหรับ arteriolar pole 
(A) Bowman space (Bs) และ Bowman capsule (Bc) ไม่พบการเปล่ียนแปลงทางพยาธิ
วิทยา ส่วนใน renal tubules ไม่พบ tubular cast ทุกชนิด lumen (L) มีขนาดปกติ tubular 
cell ของทั้ง proximal convoluted tubule (P) และ distal convoluted tubule (D) มีลกัษณะ
ปกติ สาํหรับกลุ่ม experiment I (C) ไม่พบการเปล่ียนแปลงทางพยาธิวิทยาเช่นกนั แต่ใน
กลุ่ม experiment II (D) พบ Bowman space ขยายใหญ่ข้ึน และพบ tubular cast ใน lumen 
ของ proximal convoluted tubule เป็นส่วนใหญ่ สาํหรับใน distal convoluted tubule พบ
จาํนวนนอ้ยกวา่ 
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ภาพที ่ 8 ลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของกลา้มเน้ือหวัใจหนูขาว ยอ้มดว้ย H&E แสดงลกัษณะของ
cardiac muscle fibers (M) ท่ีมีการแยกเป็นแขนงและติดต่อกบัเซลลข์า้งเคียง โดยมี 
intercalated dick (Id) กั้น แต่ละเซลลข์อง cardiac muscle จะมี nucleus (N) ขนาดใหญ่อยู่
กลางเซลล ์ ซ่ึงอาจมีมากกวา่ 1   เยือ่หุม้เซลลข์อง cardiac muscle; sarcolema (Sl) 
สามารถเห็นไดช้ดัเจน นอกจากน้ียงัพบ connective tissue (Ct) และ fibroblast ท่ีหุม้ 
cardiac muscle fibers กระจายอยูท่ ัว่ไป และมี capillaries แทรกอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ไม่
พบความผดิปกติทางจุลพยาธิในกลา้มเน้ือหวัใจของสตัวท์ดลองกลุ่ม control (A)  
negative control (B)  experiment I (C) และ experiment II (D) 
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ภาพที ่9 ลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของมา้มหนูขาว ยอ้มดว้ย H&E แสดงลกัษณะของ fibromuscular 
capsule (Cap) หุม้โดยรอบ ไม่พบมี red blood cell extravasation  spot bleeding หรือ 
subcapsular hemorrage  ภายในมา้มมีลกัษณะเป็น incomplete compartment โดยมี 
connective tissue trabeculae ท่ีมี trabecula artery (Ta) และ trabecular vein (Tv) แทรกตาม
ไป  ไม่พบลกัษณะผดิปกติทางจุลพยาธิของ white pulp (Wp) ในทุกกลุ่มสตัวท์ดลอง ซ่ึง
ประกอบดว้ย spleenic nodule ภายในมี germinal center (Gc) และ mantle zone และยงัพบ 
periarteriolar lymphatic sheath (Pals) ซ่ืงเป็นกลุ่มของ lymphocytes ท่ีลอ้มรอบ central 
artery (Ca) อยูใ่น white pulp โดยมี marginal zone (Mz) กระจายโดยรอบแยก white pulp 
จาก red pulp (Rp) สาํหรับใน red pulp ท่ีประกอบดว้ย spleenic cord ท่ีเทเลือดลงสู่ venous 
sinus (Vs) ไม่พบลกัษณะผดิปกติทางจุลพยาธิของมา้มในทุกกลุ่มสตัวท์ดลอง control (A)  
negative control (B)  experiment I (C) และ experiment II (D) เช่นกนั 
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ภาพที ่ 10 ลกัษณะทางเน้ือเยือ่วิทยาของตบัอ่อนหนูขาว ยอ้มดว้ย H&E แสดงลกัษณะของ 
connective tissue capsule (Cap) บางๆ และแทรกเขา้สู่เน้ือเยือ่ตบัอ่อนเป็น connective 
tissue septa แบ่งตบัอ่อนเป็น lobules ซ่ึงประกอบดว้ย pancreatic acinus (A) ท่ีสร้าง
และหลัง่ pancreatic digestive enzymes ไปตาม intercalated duct (Id) แลว้ไปเทลง 
intralobular duct (Ind) ภายในเน้ือเยือ่ของตบัอ่อนจะพบกลุ่มของ islet of Langerhans 
cells (Il) รวมตวัเป็นวงกลมเลก็ๆกระจายอยูท่ ัว่ไป โดยในหนูทดลองกลุ่ม control (A) 
พบวา่ islet of Langerhans ยงัสมบูรณ์ และพบกระจายอยูท่ ัว่ไป สาํหรับกลุ่ม negative 
control (B)  experiment I (C) และ experiment II (D) พบมี islet of Langerhans ส่วน
ใหญ่  degenerate เหลือส่วนท่ีสมบูรณ์อยูน่อ้ยมาก ไม่พบความผดิปกติทางจุลพยาธิ
ของตบัอ่อนในสตัวท์ดลองทุกกลุ่มBv; blood vessel  Pa; pancreatic artery  Pv; 
pancreatic vein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการวจิัย ทุนวจิัยคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ปีงบประมาณ 2548 21

อภปิราย และสรุปผลการทดลอง 
ลกัษณะและอาการภายนอกของหนูทีใ่ช้ศึกษาทดลอง 
 จากการศึกษาความเป็นพิษของสารสกดัร่วมจากงวงตาลตวัผู ้และเหงา้ตาํลึงในหนูขาวกลุ่ม 
experiment I และ experiment II ท่ีไดรั้บสารสกดัขนาด 100 และ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงถูก
เหน่ียวนาํให้เป็นเบาหวานดว้ย streptozotocin พบว่าหนูขาวท่ีใชศึ้กษาทดลองทั้งสองกลุ่ม  มีการ
เปล่ียนแปลงภายนอกท่ีแตกต่างจากหนูขาวกลุ่ม control และหนูขาวปกติก่อนทาํการศึกษาทดลอง 
โดยพบว่าลกัษณะของขนท่ีตวัหนูขาวจะเปล่ียนแปลงจากสีขาวตามปกติ เป็นสีขาวแกมเหลือง ซ่ีง
การเปล่ียนแปลงลกัษณะของขนท่ีตวัหนูขาวน้ี สามารถพบไดใ้นกลุ่ม negative control ท่ีเหน่ียวนาํ
ให้เป็นเบาหวานดว้ย streptozotocin แต่ไม่ไดรั้บสารสกดั เช่นกนั นอกจากน้ียงัพบว่าหนูขาวกลุ่ม 
experiment I และ experiment II ท่ีไดรั้บสารสกดัขนาด 100 และ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีการด่ืม
นํ้ านํ้ ากรองท่ีให้ มากข้ึนเป็น 2 เท่าต่อวนั เม่ือเปรียบเทียบเทียบกับหนูขาวปกติ  และหนูกลุ่ม
เดียวกนัน้ีในระยะก่อนการศึกษาทดลอง ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการท่ีหนูขาวทั้ง 2 กลุ่ม ถูกเหน่ียวนาํให้
เป็นเบาหวาน โดยเม่ือมีระดบันํ้ าตาลในเลือดสูงข้ึนจะทาํให้มีฮอร์โมนอินซูลินจากตบัอ่อนหลัง่
ออกมาไม่เพียงพอ เน่ืองจาก Islet’s cells ถูกทาํลายดว้ย streptozotocin ทาํใหร้ะดบันํ้ าตาลในเลือด
สูงกว่าปกติ ซ่ึงนํ้ าตาลส่วนเกินน้ีจะถูกขบัออกจากร่างกายทางระบบทางเดินปัสสาวะ ทาํให้
ปัสสาวะมีความเขม้ขน้และ osmotic pressure สูงข้ึน จึงดึงนํ้ าในร่างกายตามออกมาทางปัสสาวะ
มากข้ึนดว้ย ทาํใหส้ตัวท์ดลองกลุ่มท่ีเป็นเบาหวาน ทั้งกลุ่ม experiment I และ experiment II ท่ีไดรั้บ
สารสกดัร่วมขนาด 100 และ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกลุ่ม negative control ท่ีเหน่ียวนาํใหเ้ป็น
เบาหวานดว้ย streptozotocin แต่ไม่ไดรั้บสารสกดัร่วม มีปัสสาวะมากข้ึน และบ่อยคร้ัง สัตวท์ดลอง
จึงมีอาการของการขาดนํ้ า เพื่อปรับสภาพขาดนํ้ าของร่างกายให้กลบัสู่สมดุล จึงเกิดการกระตุน้ต่อ 
autonomic receptor ทั้ง baroreceptors และ chemoreceptos และส่งสัญญาณไปยงั drinking center 
ใน hypothalamus ทาํให้เกิดการเพิ่มการรักษานํ้ าของร่างกายไว ้และเกิดอาการคอแห้ง ปากแห้ง 
และกระหายนํ้ า เพื่อชดเชยปริมาณนํ้ าท่ีร่างกายสูญเสียไปกบัปัสสาวะและลด osmolsrity ของเลือด
ท่ีเพิ่มมากข้ึนจากาการมีระดบันํ้ าตาลในเลือดสูงข้ึน (http://www.bshealthcare.com, 2004)  ส่วน
ลกัษณะอ่ืนๆ เช่น ผิวหนัง ตา จมูก รูทวาร การหายใจ การเดิน และการทรงตวั เป็นปกติ ทั้งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่ม 
  
ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของตับ  

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าเซลลต์บัมีขนาดเฉล่ียประมาณ 20 -30 ไมโครเมตร ซ่ึงไม่แตกต่าง
จากขนาดท่ีมีรายงานไว ้(กนกธร ปิยธาํรงรัตน์, 2546) hepatocyte มีรูปร่างหกเหล่ียม หรือหลาย
เหล่ียม nucleus กลม อยูก่ลางเซลล ์ยอ้มติดสีนํ้ าเงินแกมม่วง เขม้ cytoplasm ติดสีจาง เซลลเ์รียงตวั
เป็นแถวเด่ียว มี sinusoid แทรกตวัอยูร่ะหวา่งแถวของ hepatocyte   ลกัษณะของ liver sinusoid ปกติ
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มีเซลล ์4 ชนิดบุอยู ่ไดแ้ก่ endothelial cells   Kuffer cells   Ito cells และ pit cells ซ่ึงจากการศึกษา
คร้ังน้ี พบว่าตบัหนูกลุ่ม control บางตวัมี inflammatory cells เลก็นอ้ย รัศมีการกระจายตวัประมาณ 
40 ไมโครเมตร ปริมาณความหนาแน่นคิดเป็น Inflammatory cells 1 ตวั ต่อ 1000 ตาราง
ไมโครเมตรของเน้ือเยื่อตบั จากรายงานวิจยัท่ีผา่นมา พบว่า Monocrotaline (MCT)  ขนาด 300 
มิลลิกรัม / กิโลกรัม ทางช่องทอ้ง ทาํใหเ้ซลลต์บัเกิดการ injury  โดยจะพบพวก polymorphonuclear 
(PMNs) และ Kuffer cells เพิ่มมากข้ึน ซ่ึง Kuffer cells จะปล่อย inflammatory mediators ออกมาทาํ
ใหเ้ซลลต์บัเกิดการอกัเสบ  ส่วนในกลุ่มควบคุม พบเซลลเ์มด็เลือดขาวพวก PMNs ชนิด neutrophil 
เพียงเลก็นอ้ย (Bryan L.Copple, 2003)  ในการศึกษาคร้ังน้ี inflammatory cells ท่ีพบเป็นพวก 
neutrophil เช่นกนั แต่พบเพียงเลก็นอ้ย และไม่หนาแน่น เช่ือว่าเป็นกลไกการตอบสนองตามปกติ
ของสตัวท์ดลอง ไม่พบการบวม หรือ การ degenerate ของ hepatocyte ลกัษณะของ nucleus ยอ้มติด
สีนํ้ าเงินม่วง เขม้ ลกัษณะกลม อยูก่ลางเซลล ์ไม่พบการสะสมไขมนั (fatty change) เพิ่มมากข้ึน  
cytoplasm ยอ้มติดสีนํ้ าเงินจาง ในกลุ่ม experiment I พบ inflammatory cells พวก PMNs 
(neutrophils) กระจายอยูท่ ัว่ไป และบริเวณ centriolobular แต่นอ้ยกว่ากลุ่ม experiment II คิดเป็น
สัดส่วน inflammatory cells : heatocyte cells ประมาณ1 ตวั : 500 ตารางไมโครเมตร  มีรายงาน
การศึกษาพิษระยะยาวของไพลในหนูขาว 1 ปี พบว่าทาํให้เกิดตบัแข็ง และเกิดมะเร็งตบัหนูขาว  
ส่วนในลิงแสมอาย ุ2 ปี ท่ีใหไ้พลในขนาดสูงเกิดอาการเป็นพิษต่อตบัอยา่งเฉียบพลนั ตบัเสียสมดุล
ในการสร้างโปรตีน แต่เซลลข์องตบัสามารถฟ้ืนฟูใหม่ไดห้ลงัจากหยดุยา  ไม่พบการเกิดพิษต่อตบั
ในการไดรั้บยาระยะสั้น  สาํหรับผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี แสดงวา่สารสกดัร่วมระหวา่งงวงตาลตวั
ผูแ้ละเหง้าตาํลึง ไม่ทาํให้เกิดความเป็นพิษระยะสั้ นในตับ หากมีการรับประทานในขนาดท่ี
พอเหมาะ  เพราะจากผลการทดลองจะเห็นว่ากลุ่ม experiment I และ กลุ่ม experiment II พบพวก 
inflammatory cells จาํนวนนอ้ยมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีของเน้ือเยือ่ตบั  ผลการศึกษาในกลุ่ม 
negative control กลุ่ม experiment I และ experiment II พบว่า lobule มี central vein ขนาดเป็นปกติ 
บริเวณ portal triad ไม่พบลกัษณะผิดปกติทางจุลพยาธิวิทยา แต่บริเวณ central vein ของกลุ่ม 
negative control พบ inflammatory cells หนาแน่น แพร่กระจายเป็นวงกวา้ง มากกว่ากลุ่ม 
experiment I และ experiment II รัศมีประมาณ 30 – 80 ไมโครเมตร ปริมาณความหนาแน่น 1 ตวั/ 
1000 ตารางไมโครเมตร แสดงถึงการเกิด  injury ต่อเซลลต์บั จากภาวะเบาหวาน เน่ืองจากมีรายงาน
ในผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานจะพบว่าเซลลต์บัจะถูกทาํลายและมีการหลงั cytokine ไปกระตุน้ให ้
inflammatory cells พวก neutrophils และ Kuffer cells มารวมตวักนัจาํนวนมาก  ส่วนลกัษณะ
โดยทัว่ไปเช่น ขนาดของ central veins บริเวณ portal triad และ ขนาดของ hepatocyte ไม่แตกต่าง
จากกลุ่ม control ไม่พบ necrotic cells หรือ fatty change  
 การศึกษาการสะสมของสารประกอบ คาร์โบไฮเดรท (glycogen) โดยการยอ้มสี periodic 
acid Schiff (PAS)  พบว่าในกลุ่ม control   experiment I   experiment II และ negative control ทุก
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กลุ่ม มีการกระจายตวัของ glycogen เป็นปกติ แสดงว่า สารสกดัจากงวงตาลตวัผูแ้ละเหงา้ตาํลึง ไม่
มีผลกระทบต่อการ metabolism และการ mobilize glycogen ในตบั  
 จากผลการศึกษาแสดงวา่สารสกดัจากงวงตาลตวัผูแ้ละเหงา้ตาํลึง ไม่มีผลกระทบต่อเน้ือเยือ่
ตบั หากใชใ้นขนาดตํ่า  มีรายงานการวิจยัท่ีผา่นมา สารสกดัจากใบ green tea  สามารถ รักษาภาวะ  
acute hepatitis   icterus   และ hepatocellular necrosis ในหนูขาว ได ้หลงัจากไดรั้บสารสกดั 200 - 
500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร แต่ถา้ได้รับสารสกัด 3000 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จะทาํให้เกิด acute 
toxicity ต่อตบั เช่ือว่า epigallocatechin – 3 – gallate ในใบ green tea เป็นสารท่ีออกฤทธ์ิดงักล่าว 
(M.schmidt, 2005)  จากผลการศึกษาคร้ังน้ี แสดงว่า สารสกดัจากงวงตาลตวัผูแ้ละเหงา้ตาํลึง 
สามารถลด  inflammatory response ท่ีตบัในหนูขาวท่ีมีภาวะเบาหวานได ้
 
ลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของไต หัวใจ ม้าม และ ตับอ่อน 
  จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไม่พบความผิดปกติทางจุลพยาธิวิทยาของไต หัวใจ มา้ม และตบั
อ่อนในสัตวท์ดลองทุกกลุ่ม  ยกเวน้กลุ่ม experiment II ซ่ึงพบว่ามี tubular cast ใน proximal tubule 
เช่ือว่าเป็นผลจาก ภาวะ dehydration ท่ีเกิดจากการเป็นเบาหวาน ทาํให้มี tubular fluid เขม้ขน้ข้ึน 
และร่วมกบัมีการทาํลายของ tubular cell จากภาวะเบาหวาน  สาํหรับการ degeneration ของ islet of 
Langerhan ในตบัอ่อนในกลุ่ม negative control    experiment I  และ experiment II นั้นเป็นผลจาก
การให ้streptozocin เพื่อ induce ใหส้ัตวท์ดลองเกิดภาวะเบาหวาน แสดงว่าการใช ้streptozocin  ใน
ขนาดท่ีใชศึ้กษาวิจยัคร้ังน้ีไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์
 

สรุปผลงานวจัิย 
 จากการศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัร่วมจากงวงตาลตวัผูแ้ละเหงา้ตาํลึง ท่ีสกัดดว้ยนํ้ ากลัน่ 
ขนาด 100 และ 300 มิลลิกรัม / กิโลกรัม  พบว่า ไม่ทาํให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ตบั ไต หัวใจ 
มา้ม และตบัอ่อน โดยหนูขาวเพศผูทุ้กๆ กลุ่มมีการเจริญเติบโตเป็นปกติ ไม่พบความผิดปกติจาก
ภายนอกของหนูขาว นอกจากสีของขนท่ีเปล่ียนเป็นสีขาวแกมเหลืองขุ่น ซ่ึงพบในกลุ่มหนูขาวท่ีถูก
เหน่ียวนาํใหเ้ป็นเบาหวานเท่านั้น เช่ือวา่เป็นผลเน่ืองจากภาวะขาดนํ้า 

 สรุปไดว้่า สารสกดัร่วมจากงวงตาลตวัผูแ้ละเหงา้ตาํลึง ไม่ทาํให้เกิดความเป็นพิษต่อตบั
ของหนูขาว หากไดรั้บสารสกดัในขนาดท่ีเหมาะสม และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนการใชส้าร
สกดัจากงวงตาลและเหงา้ตาํลึง ในการป้องกนัและรักษาโรคเบาหวานไดอ้ยา่งปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
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