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วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาฤทธ์ิลดระดบัน ้ าตาลในเลือดของสารสกดัแป๊ะต าปึงเม่ือให้สารสกดักบัหนูท่ีเป็น

เบาหวาน 
2. เพื่อศึกษาความเป็นพิษแบบก่ึงเฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึง 
3. เพื่อศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึง 

ขอบเขตของการวจัิย 
1. ศึกษาฤทธ์ิลดระดบัน ้ าตาลในเลือดของสารสกดัแป๊ะต าปึงในหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าให้เป็น

เบาหวาน (มีน ้ าตาลในเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร) โดยการฉีดยาท าลายต่อมไร้ท่อใน        
ตบัอ่อน 

2. ศึกษาความเป็นพิษแบบก่ึงเฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึง โดยการวดัค่าทางชีวเคมีใน
ซีรัมของหนูขาว ไดแ้ก่ hematocrit, BUN, creatinine, total protein, albumin, globulin, total bilirubin, 
direct bilirubin, SGOT และ SGPT  

3. ศึกษาการเป็นพิษเฉียบพลนัของสารสกดั โดยใหส้ารสกดัทางปากและฉีดเขา้ช่องทอ้งแก่หนู
ถีบจกัร แลว้สังเกตความผดิปกติ และอตัราการตาย 

วธีิการด าเนินการวจัิย และสถานทีท่ าการทดลอง/เกบ็ข้อมูล 
สัตว์ทดลอง 

 ใชห้นูวยัเจริญพนัธ์ุ สายพนัธ์ Spraque-Dawley ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย น ้าหนกัตวัระหวา่ง 200 – 
350 กรัม ซ้ือจากศูนยส์ัตวท์ดลองแห่งชาติ อ าเภอศาลายา จงัหวดันครปฐม ท าการเล้ียงในกรงมาตรฐาน
ชนิดโพลีเอทีลีน ท่ีหน่วยเล้ียงและวจิยัในสัตวท์ดลอง อาคารวทิยาศาสตร์การแพทย ์ คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยับูรพา โดยใหน้ ้ าและอาหารเม็ดตามตอ้งการ อุณหภูมิห้องระหวา่ง 24 – 25 องศาเซลเซียส 
ความช้ืน 60 เปอร์เซ็นต ์ ภายใตส้ัดส่วนแสงสวา่ง 12:12 ชัว่โมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนท าการทดลอง 
เพื่อใหส้ัตวท์ดลองปรับตวักบัสถานท่ีใหม่ 

การเหน่ียวน าให้หนูขาวเป็นเบาหวาน 
 งดอาหารและน ้าหนูขาวท่ีตอ้งการเหน่ียวน าใหเ้ป็นเบาหวานกลุ่มละ 12 ตวั เป็นเวลา  18 ชัว่โมง  

หลงัจากนั้น สังเกตและบนัทึกลกัษณะร่างกายและอาการแสดงทัว่ไป ชัง่น ้าหนกั แลว้ท าการเจาะเลือด
จากปลายหางเพื่อตรวจวดัค่าระดบัน ้าตาลในเลือดดว้ยชุดตรวจ Acutest แลว้ฉีด streptozotocine เขา้ทาง
ช่องทอ้ง ขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  แลว้สังเกตและบนัทึกพฤติกรรมและอาการแสดงทัว่ไปทุกวนั 
ตรวจวดัค่าระดบัน ้าตาลในเลือดดว้ยชุดตรวจ Acutest เม่ือครบ 24 ชัว่โมง และสัปดาห์ละคร้ังในระยะ
ต่อไป หนูท่ีมีระดบัน ้าตาลในเลือดสูงกวา่ 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จดัวา่เป็นเบาหวานและเม่ือระดบัน ้าตาล
ในเลือดสูงคงท่ีแลว้จึงน าไปใชใ้นการศึกษาฤทธ์ิลดระดบัน ้าตาลในเลือดของสารสกดัแป๊ะต าปึง ต่อไป 
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ตารางที ่ 1 แสดงค่าเฉล่ียน ้าหนกั ขนาด และปริมาณ streptozotocin ท่ีเหน่ียวน าใหห้นูขาวเป็นเบาหวาน 
กลุ่มละ 12 ตวั เพื่อศึกษาฤทธ์ิลดระดบัน ้าตาลในเลือดของสารสกดัแป๊ะต าปึง 

 

กลุ่ม น า้หนัก (กรัม) 
ขนาด  

Streptozotocine 
(มิลลิกรัม) 

ปริมาณ  
Streptozotocine 

(มิลลิลิตร) 
ควบคุมปกติ 262.7 - - 

ควบคุมเปรียบเทยีบ 276.2 - - 

ควบคุมเบาหวาน 272.4 16.35 0.27 

ทดลอง 1 284.43 17.06 0.28 

ทดลอง 2 297.84 17.87 0.30 

ทดลอง 3 292.2 17.53 0.29 

หมายเหตุ : เตรียมสารละลาย streptozotocine ท่ีความเข้มข้น 60 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
 

การวดัระดับน า้ตาลในเลอืด 
ก่อนท าการตรวจวดั งดอาหารหนูขาวกลุ่มท่ีจะท าการตรวจวดัระดบัน ้ าตาลในเลือด 18 ชัว่โมง 

จากนั้น ท าให้หนูสลบดว้ย  ethyl ether แลว้ใช ้blood lancet เจาะท่ีปลายหางและเก็บเลือดจากปลายหาง
ดว้ยการหยดเลือดลงบนแถบวดัระดบัน ้ าตาล แลว้สอดแถบวดัเขา้ช่องอ่านค่าระดบัน ้ าตาลของเคร่ืองวดั
ระดบัน ้าตาลในเลือด ACCU-CHECK performa (Roche) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 แลว้บนัทึกค่าท่ีได ้

 

 
ภาพที ่2 แสดงการวดัระดบัน ้ าตาลในเลือดดว้ย ACCU-CHECK performa (Roche)โดยวธีิการ   
              เจาะเลือดจากปลายหาง 
 
การศึกษาฤทธ์ิลดระดับน า้ตาลในเลอืดของสารสกดัแป๊ะต าปึง 

 แบ่งหนูขาวแบบสุ่มเลือกทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 9 ตวั ประกอบดว้ยกลุ่ม
ควบคุม 3 กลุ่ม และกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มใหส้ารสกดัและน ้าโดยวธีิป้อนทางปาก วนัละ 1 คร้ัง 
เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ดงัน้ี 
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กลุ่มควบคุมปกติ  หนูขาวปกติ ป้อนน ้าเปล่า 
  กลุ่มควบคุมเปรียบเทยีบ หนูขาวปกติ ป้อนตวัท าละลายของสารสกดั (Tween 80)  

กลุ่มควบคุมเบาหวาน หนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าใหเ้ป็นเบาหวาน ป้อนตวัท าละลายของ
สารสกดั  

กลุ่มทดลอง 1   หนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าให้เป็นเบาหวาน และได้รับสารสกัด
แป๊ะต าปึง ขนาด 200 มิลลิกรัม/70 กิโลกรัมน ้าหนกัตวั   

กลุ่มทดลอง 2  หนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าใหเ้ป็นเบาหวานและไดรั้บสารสกดั
แป๊ะต าปึง ขนาด 400 มิลลิกรัม/70 กิโลกรัมน ้าหนกัตวั  

กลุ่มทดลอง 3 หนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าใหเ้ป็นเบาหวานและไดรั้บสารสกดั
แป๊ะต าปึง ขนาด 800 มิลลิกรัม/70 กิโลกรัมน ้าหนกัตวั  

 
ตารางที ่2 แสดงวธีิการศึกษาฤทธ์ิลดระดบัน ้าตาลในเลือดของสารสกดัแป๊ะต าปึง 

 

กลุ่ม วธีิการ 
ควบคุมปกติ ป้อนน ้า 

ควบคุมเปรียบเทียบ ป้อนตวัท าละลาย 

ควบคุมเบาหวาน ป้อนตวัท าละลาย 

ทดลอง1 ป้อนสารสกดั 2.9 ไมโครกรัม/กรัมน ้าหนกัตวั  

ทดลอง 2 ป้อนสารสกดั 5.79 ไมโครกรัม/กรัมน ้าหนกัตวั 

ทดลอง 3 ป้อนสารสกดั 11.43 ไมโครกรัม/กรัมน ้าหนกัตวั 

ในวนัก่อนท าการทดลอง งดอาหารหนูแต่ละกลุ่ม 18 ชัว่โมง  แลว้ท าการวดัระดบัน ้าตาลในเลือด 
(fasting blood glucose) และชัง่น ้าหนกั สัปดาห์ละ 1 คร้ัง จนครบ 4 สัปดาห์ 

 
การศึกษาความเป็นพษิกึ่งเฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึง 
สัปดาห์สุดทา้ยของการศึกษาฤทธ์ิลดระดบัน ้าตาลในเลือดของสารสกดัแป๊ะต าปึง หนูทุกกลุ่มงด

อาหารก่อนท่ีจะท าการตรวจวดัระดบัน ้ าตาลในเลือด 18 ชัว่โมง สังเกตและบนัทึกลกัษณะร่างกายและ
อาการแสดงทัว่ไป ชัง่น ้าหนกั แลว้ใช ้blood lancet เจาะท่ีปลายหางแลว้เก็บเลือดจากปลายหางเพื่อศึกษา
ระดบัน ้ าตาลในเลือด จากนั้นท าให้หนูสลบดว้ย  ethyl ether  แลว้เก็บเลือดจากหัวใจ 5 มิลลิลิตร ใส่
หลอดทดลอง แลว้ส่งวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมี ไดแ้ก่  hematocrit, BUN, creatinine, total protein, albumin, 
globulin, total bilirubin, direct bilirubin, SGOT และ SGPT ของหนูขาว 

การศึกษาพษิเฉียบพลนัและการศึกษาหาค่า  LD 50 
 การศึกษาพิษเฉียบพลนัของสวรสกดัแป๊ะต าปึง ท าการศึกษา 2 วธีิ คือ วธีิป้อนทางปากและวธีิ 
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ฉีดเขา้ช่องทอ้ง โดยใชห้นูถีบจกัรจ านวน 60 ตวั ดงัน้ี 
กลุ่มทีศึ่กษาโดยวธีิป้อน ใชห้นูถีบจกัร 20 ตวั เป็นเพศเมีย 10 ตวั เพศผู ้10 ตวั ท าการแบ่งหนูทั้ง

สองเพศออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 ตวั แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเพศละ 5 ตวั ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 ป้อนตวัท าละลาย (Tween 80) ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
กลุ่มที ่2 ป้อนสารสกดัในตวัท าละลาย ขนาด 8 กรัม/กิโลกรัม 

ปริมาณสารสกดัท่ีใหคิ้ดเป็น 2800 เท่าของสารสกดัท่ีใชรั้บประทานในคนท่ีเป็นเบาหวาน 
(น ้าหนกัตวัเฉล่ีย 70 กิโลกรัม) โดยรับประทานใบแป๊ะต าปึงสดคร้ังละ 5 ใบ วนัละคร้ัง   ซ่ึงสามารถ
สกดัสารสกดัได ้200 มิลลิกรัม 
 
ตารางที ่ 3 แสดงน ้าหนกั ขนาด และปริมาณสารสกดัท่ีใหแ้ก่หนูทดลองในการศึกษาพิษเฉียบพลนัและ

การศึกษา  LD 50 ดว้ยวธีิป้อนทางปาก 

เพศผู้  

กลุ่ม 
ตัวที ่ น า้หนัก  

(กรัม) 
ขนาดสารสกดัทีใ่ห้  

(มิลลิกรัม/ตวั) 
ปริมาณสารสกดั/ตวัท าละลายทีใ่ห้ 

(มิลลิลิตร/ตวั) 

ป้อ
นต

ัวท
 าล
ะล
าย
  

20
 ม
ิลล

ลิติ
ร/ก

ิโล
กรั
ม 1 38.7 - 0.774 

2 38.8 - 0.776 
3 36.5 - 0.730 
4 42.0 - 0.840 
5 39.3 - 0.786 

ป้อ
นส

าร
สก

ดั 

8 ก
รัม

/ก
ิโล
กรั
ม 

1 34.5 276.0 0.690 
2 32.7 261.6 0.654 
3 33.1 264.8 0.662 
4 47.4 379.2 0.948 
5 40.0 320.0 0.800 

 
เพศเมยี 

ป้อ
นต

ัวท
 าล
ะล
าย

 

20
 ม
ิลล

ลิติ
ร/ก

ิโล
กรั
ม 1 31.5 - 0.630 

2 34.2 - 0.684 
3 33.0 - 0.660 
4 32.4 - 0.648 
5 32.2 - 0.644 
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ป้อ
นส

าร
สก

ดั 
 

8 ก
รัม

/ก
ิโล
กรั
ม 

1 36.0 288.0 0.720 
2 34.8 218.4 0.696 
3 36.6 232.8 0.732 
4 29.8 238.4 0.596 
5 34.8 218.4 0.696 

 
กลุ่มทีศึ่กษาโดยวธีิฉีดเข้าช่องท้องใชห้นูถีบจกัร 40 ตวั เป็นเพศเมีย 20 ตวั เพศผู ้20 ตวั ท าการ

แบ่งหนูทั้งสองเพศออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 10 ตวั แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยเพศละ 5 ตวั ดงัน้ี 
กลุ่มที ่1 ฉีดตวัท าละลาย (Tween 80) ขนาด 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  
กลุ่มที ่2 ฉีดสารสกดัในตวัท าละลาย ขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
กลุ่มที ่3 ฉีดสารสกดัในตวัท าละลาย ขนาด 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
กลุ่มที ่4 ฉีดสารสกดัในตวัท าละลาย ขนาด 800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 
ตารางที ่ 4 แสดงน ้าหนกั ขนาด และปริมาณสารสกดัท่ีใหแ้ก่หนูทดลองในการศึกษาพิษเฉียบพลนัและ

การศึกษา  LD 50 ดว้ยวธีิฉีดเขา้ช่องทอ้ง 

เพศผู้  

กลุ่ม 
ตัวที ่ น า้หนัก  

(กรัม) 
ขนาดสารสกดัทีใ่ห้  

(มิลลิกรัม) 
ปริมาณสารสกดัทีใ่ห้ 

(มิลลิลิตร) 

ฉีด
ตัว

ท า
ละ
ลา
ย 

20
 ม
ล./
กก

. 

1 42.8 - 0.856 
2 46.9 - 0.938 
3 51.2 - 1.240 
4 38.1 - 0.762 
5 32.2 - 0.658 

ฉีด
สา
รส

กดั
 

20
0 ม

ล./
กก

. 

1 46.1 9.22 0.2305 
2 39.4 7.88 0.197 
3 39.7 7.94 0.1985 

4 36.6 7.32 0.183 
5 41.2 8.24 0.206 

ฉีด
สา
รส

กดั
 

40
0 ม

ล./
กก

. 1 43.8 17.52 0.438 
2 32.8 13.12 0.328 
3 34.5 13.80 0.345 
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4 37.7 15.08 0.377 
5 33.5 13.40 0.335 

ฉีด
สา
รส

กดั
 

80
0 ม

ล./
กก

. 
1 35.9 28.72 0.718 
2 41.4 33.12 0.828 
3 38.8 31.04 0.776 
4 41.7 33.36 0.834 
5 39.9 31.92 0.798 

 
เพศเมยี 

ตัวที ่ น า้หนัก  
(กรัม) 

ขนาดสาร
สกดัทีใ่ห้  

(มิลลิกรัม) 

ปริมาณสารสกดัทีใ่ห้ 
(มิลลิลิตร) 

ตัวที ่

ฉีด
ตัว

ท า
ละ
ลา
ย 

 20
 ม
ล./
กก

. 

1 34.7 - 0.694 
2 35.1 - 0.702 
3 35.6 - 0.712 
4 37.1 - 0.742 
5 32.2 - 0.644 

ฉีด
สา
รส

กดั
  

20
0 ม

ล./
กก

. 

1 36.1 7.22 0.1805 
2 34.0 6.80 0.170 
3 37.9 7.58 0.1895 
4 34.7 6.94 0.1735 
5 34.4 6.88 0.172 

 

ฉีด
สา
รส

กดั
  

40
0 ม

ล./
กก

. 

1 39.7 15.88 0.397 
2 36.3 14.52 0.363 
3 37.2 14.88 0.372 
4 34.5 13.80 0.345 
5 36.8 14.72 0.368 
1 36.8 29.44 0.736 
2 38.3 30.64 0.766 
3 40.2 32.16 0.804 
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4 40.3 32.24 0.806 
5 39.8 31.84 0.796 

สารสกดั 200 มิลลิลิตร/กิโลกรัม คิดเป็น 70   เท่าของขนาดปกติ 200 มิลลิกรัม/70 กิโลกรัม 
สารสกดั 400 มิลลิลิตร/กิโลกรัม คิดเป็น 140 เท่าของขนาดปกติ 200 มิลลิกรัม/70 กิโลกรัม 
สารสกดั 800 มิลลิลิตร/กิโลกรัม คิดเป็น 280 เท่าของขนาดปกติ 200 มิลลิกรัม/70 กิโลกรัม 
 

ระหวา่งการศึกษา ท าการจดบนัทึกจ านวนหนูท่ีตายภายใน 14 วนั ระหวา่งนั้น สังเกตพฤติกรรม
ต่างๆของหนู เช่นซึม เบ่ืออาหาร อาเจียน หายใจขดั ฯลฯ บนัทึก นน.หนูทุกตวัในวนัท่ีป้อนและหลงัการ
ป้อนในสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 2 เม่ือครบก าหนด สลบหนูดว้ย ethyl ether ผา่ตดัหนา้ทอ้ง ตรวจดู
อวยัวะภายใน คือ ตบั ไต หวัใจ กระเพาะอาหาร ล าไส้ ดว้ยตาเปล่า เจาะเลือดจากหวัใจ 5 มิลลิลิตร เพื่อ
ส่งตรวจค่าระดบัน ้าตาลและค่าชีวเคมีของเลือด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาการกระจายของขอ้มูลดว้ย Shapiro-Wilk normality test แลว้เปรียบเทียบผลการทดลองทาง

สถิติของค่าระดบัน ้าตาลในเลือด ค่าชีวเคมีของเลือด และน ้าหนกัตวัของสัตวท์ดลองระหวา่งกลุ่มดว้ย  
ANOVA test กรณีขอ้มูลมีการกระจายปกติ และ Kruskal-Wallis test กรณีขอ้มูลมีการกระจายไม่ปกติ และ
เปรียบเทียบภายในกลุ่มดว้ย paired t-test โดยก าหนดความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  p < 
0.05 
 ค านวณค่า   LD 50 หลงัจากไดจ้  านวนสัตวท์ดลองท่ีตายโดยใชต้าราง Weil  

เปรียบเทียบ นน.ตวั ของหนูขาวกบักลุ่มควบคุมโดยใช ้Student-test  
เปรียบเทียบลกัษณะท่ีสังเกตเห็นดว้ยตาเปล่าของอวยัวะภายใน คือ ตบั ไต หวัใจ กระเพาะ

อาหาร ล าไส้ ของหนูขาว กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม  

 

ผลการวจัิย 
ฤทธ์ิลดระดับน า้ตาลในเลอืดของสารสกดัแป๊ะต าปึง  
จากการศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียระดบัน ้ าตาลในเลือดของหนูขาวกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มควบคุม

เปรียบเทียบ กลุ่มควบคุมเบาหวาน กลุ่มทดลอง 1  กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มทดลอง 3 ในระยะก่อนการฉีด 
streptozotocine  และก่อนให้สารสกดัไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 5) และพบวา่ระดบัน ้ าตาลในเลือด
ของหนูขาวกลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างกนัตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง ส าหรับกลุ่มควบคุมเบาหวาน พบว่า มีระดับน ้ าตาลในเลือดสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05)  ตั้งแต่ไดรั้บ streptozotocine จนส้ินสุดการทดลอง แต่พบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
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ระหว่างกลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมเบาหวานตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง  ส าหรับฤทธ์ิลดระดบัน ้ าตาลในเลือดของสารสกดัในหนูขาวกลุ่มทดลอง พบว่า หนูขาวกลุ่ม
ทดลองท่ี 1 ซ่ึงไดรั้บสารสกดัขนาด 200 มิลลิกรัม/น ้ าหนกัตวั 70 กิโลกรัม มีระดบัน ้ าตาลในเลือดลดลง
จนอยูใ่นระดบัท่ีไม่มีความแตกต่างกบักลุ่มควบคุมปกติ (98.7±9.6) และกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ (98.8±6.9) 
ภายหลงัไดรั้บสารสกดัแป๊ะต าปึง 1 สัปดาห์ (118.0±75.1) และ3 สัปดาห์  (155.9±81.8) ส่วนสัปดาห์ท่ี 2 
(225.2±93.6) และสัปดาห์ท่ี 4 (212.9±126.6) มีระดบัน ้าตาลในเลือดเพิ่มข้ึนและแตกต่างจากกลุ่มควบคุมทั้ง
สองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p<0.05)  ขณะเดียวกนักลุ่มทดลอง 3 และ 4 มีระดบัน ้าตาลในเลือดเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเทียบกบักลุ่มทดลองทั้งสองตลอดระยะเวลาการทดลอง (p<0.05) (ตารางท่ี 
5)    

เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัน ้ าตาลในเลือดระหวา่งกลุ่มควบคุมเบาหวานกบักลุ่มทดลองตลอด
ระยะเวลาการทดลองทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่ ระดบัน ้ าตาลในเลือดมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) ในสัปดาห์ท่ี 3 หลงัไดรั้บสารสกดั แต่ไม่มีความแตกต่างกนัในสัปดาห์ท่ี 1, 2 และ 4 ตามล าดบั 
ขณะเดียวกนั ไม่พบความแตกต่างของระดบัน ้ าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง (ตารางท่ี 5)    

 
ตารางที ่5 แสดงและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัน ้าตาลในเลือดของหนูขาวกลุ่มควบคุมกบักลุ่มทดลอง 
 
กลุ่ม/ 
ค่าเฉลีย่ 

ระดบัน า้ตาลใน
เลอืดก่อนท าการ

ทดลอง 
(มก/ดล) 

ระดบัน า้ตาลใน
เลอืดหลงัได้รับ 
streptozotocine   

1 สัปดาห์ 
(มก/ดล) 

ระดบัน า้ตาลใน
เลอืดหลงัได้รับ

สารสกดั   
1 สัปดาห์ 
(มก/ดล) 

ระดบัน า้ตาลใน
เลอืดหลงัได้รับ

สารสกดั   
2 สัปดาห์ 
(มก/ดล) 

ระดบัน า้ตาลใน
เลอืดหลงัได้รับ

สารสกดั   
3 สัปดาห์ 
(มก/ดล) 

ระดบัน า้ตาลใน
เลอืดหลงัได้รับ

สารสกดั   
4 สัปดาห์ 
(มก/ดล) 

กลุ่มควบคุมปกต ิ 83.1±9.6 93.0±7.6 98.7±9.6 95.0±5.0 95.7±5.9 94.1±4.3 
กลุ่มควบคุม
เปรียบเทยีบ 

95.4±7.1 96.3±7.2 98.8±6.9 90.6±5.5 93.9±4.7 93.4±4.7 

กลุ่มควบคุม
เบาหวาน 

85.3±6.68 269.7±102.0* 324.0±102.5* 248.0±144.0* 353.9±133.6* 249.7±108.7* 

กลุ่มทดลอง 1 86.9±7.4 312.3±134..2* 118.0±75.1 225.2±93.6* 155.9±81.8 212.9±126.6* 
กลุ่มทดลอง 2 87.1±8.8 280.1±131.1* 249.3±116.1* 218.9±99.2* 226.6±124.4* 186.2±108.1* 
กลุ่มทดลอง 3 90.5±7.5 179.9±119.9* 244.3±104.1* 208.8±97.1* 214.2±102.5* 190.8±132.2* 

Mean ± SD, * = p-value < 0.05 
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ความเป็นพษิกึง่เฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึง 
 ศึกษาจากการสังเกตอาการแสดง การเปรียบเทียบน ้าหนกัตวัก่อนและหลงัไดรั้บสารสกดั และค่า
เคมีของเลือด ตลอดระยะเวลาการทดลอง  
 จาการศึกษา พบว่า หนูขาวกลุ่มควบคุมทั้ งหมดไม่มีอาการแสดงท่ีบ่งช้ีความผิดปกติ ทั้ ง
พฤติกรรม และลกัษณะทางกายภาพของร่างกาย แต่พบวา่ หนูขาวกลุ่มควบคุมเบาหวานและกลุ่มทดลอง
ทั้ง 3 กลุ่ม มีการด่ืมน ้ าเพิ่มข้ึน วสัดุรองนอนมีความเปียกช้ืนมากกวา่กลุ่มควบคุม แต่ม่พบการถ่ายเหลว
หรือถ่ายเป็นเลือด  
 ผลการศึกษาค่าเคมีของเลือดเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบว่า ค่าฮีมาโทคริต (HTC) ไม่มีความ
แตกต่างกนัในทุกกลุ่ม ส่วนค่า ยเูรีย (BUN) และครีคินีน (creatinine) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสัมพนัธ์กนัทุก
กลุ่ม โดยพบว่า ระดบัยูเรียในเลือดของหนูขาวกลุ่มควบคุมเบาหวานเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) เม่ือเทียบกบักบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ (ตารางท่ี 6)   ขณะท่ีกลุ่มทดลอง 
1, 2 และ 3 มีระดบัเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย แต่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับระดบัครีตินีน
ในเลือดกลุ่มควบคุมเบาหวาน กลุ่มทดลอง 2 และ 3 มีค่าสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือ
เทียบกบักบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ ส าหรับกลุ่มทดลอง 1 มีค่าเพิ่มข้ึน แต่ไม่มี
ความแตกต่างเม่ือเทียบกบักบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ  
 ระดบัโปรตีนรวม อลับูมิน และโกลบูลินในเลือด พบว่า เพิ่มข้ึนอย่างสัมพนัธ์กนั โดยระดับ
โปรตีนรวมและโกลบูลินกลุ่มควบคุมเบาหวาน กลุ่มทดลอง 1, 2 และ 3 เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ ขณะท่ีระดบัอลับูมินน กลุ่มควบคุม
เบาหวาน กลุ่มทดลอง 1, 2 และ 3 เพิ่มข้ึนแต่ไม่มีนยัส าคญั เม่ือเทียบกบักบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่ม
ควบคุมเปรียบเทียบ 
 ระดบั บิลิรูบินรวม พบวา่ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในทุกกลุ่มของหนูขาว แต่พบวา่ 
ระดบัโกลบูลินกลุ่มควบคุมเบาหวาน กลุ่มทดลอง 1, 2 และ 3 มีค่าสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p<0.05) เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ 
 ระดบั AST; Aspartate Aminotranspeptidase  (แอสพาเตส อะมิโนทรานสเฟอเรส) พบวา่ กลุ่ม
ควบคุมเบาหวาน กลุ่มทดลอง 2 และ 3 มีค่าสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเทียบกบักลุ่ม
ควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ แต่กลุ่มทดลอง 1 มีค่าสูงข้ึนอยา่งไม่มีนยัส าคญั ส่วนระดบั 
ALT; หรือ SGPT;  (อะลานีนทรานสเฟอเรส) มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน แต่ไม่แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ขณะท่ีระดบั ALP; Alkaline Phosphatate (อลั
คาไลน์ฟอสฟาเทส)  มีการเปล่ียนแปลงสัมพนัธ์กบัระดบั AST โดยกลุ่มควบคุมเบาหวาน กลุ่มทดลอง 1, 
2 และ 3 มีค่าสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุม
เปรียบเทียบ แต่กลุ่มทดลอง 1  
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 ไม่พบความแตกต่างของค่าเคมีเลือดทุกรายการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระหวา่งกลุ่มควบคุม
ปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ  
 
ตารางที ่6 แสดงผลค่าเคมีของเลือดหนูขาวในการศึกษาความเป็นพิษก่ึงเฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึง 

 
จ านวน

สัตว์ทดลอง 
HCT.  

% 
BUN 
mg/dl 

Creati-
nine 

mg/dl 

Total 
protein 
mg/dl 

Albu-
min 
g/dl 

Globu 
lin g/dl 

Total 
billiru-
bin g/dl 

Direct 
billiru-

bin 
mg/dl 

AST  
U/L 

ALT  
U/L 

ALP  
U/L 

ค่าเฉลีย่กลุ่ม
ควมคุม 
ปกต ิ

55.8± 
3.6 

20.3±
2.5 

0.4± 
0.3 

6.6± 
0.3 

3.8± 
0.1 

2.8± 
0.2 

0.2± 
.0 

0.02± 
0.03 

89.5± 
34.1 

70.9± 
61.8 

80.8± 
13.4 

ค่าเฉลีย่กลุ่ม
ควบคุม

เปรียบเทยีบ 

55.8± 
4.5 

21.7± 
1.9 

0.5± 
0.2 

6.6± 
0.2 

3.8± 
0.1 

2.8± 
0.2 

0.1± 
0.1 

0.0 88.3± 
29.7 

64.8± 
31.0 

77.9± 
5.1 

จ านวน
สัตว์ทดลอง 

HCT.  
% 

BUN 
mg/dl 

Creati-
nine 

mg/dl 

Total 
protein 
mg/dl 

Albu-
min 
g/dl 

Globu 
lin g/dl 

Total 
billiru-
bin g/dl 

Direct 
billiru-

bin 
mg/dl 

AST  
U/L 

ALT  
U/L 

ALP  
U/L 

ค่าเฉลีย่กลุ่ม
ควบคุม
เบาหวาน 

55.3± 
3.6 

52.6± 
9.9* 

0.6± 
0.2* 

5.9± 
0.2* 

3.6± 
0.1 

2.3± 
0.1* 

0.2± 
.0 

0.1± 
0.1* 

129.9± 
35.3* 

105.1± 
13.6 

283± 
107.6* 

ค่าเฉลีย่กลุ่ม
ทดลอง 1 

53.67± 
2.8 

21.1± 
9.8 

0.6± 
0.6 

5.5± 
0.6* 

3.7± 
0.3 

1.8± 
0.5* 

0.3± 
0.1 

0.1± 
0.1* 

112.4±4
9.2 

99± 
44.4 

362.4± 
187.1* 

ค่าเฉลีย่กลุ่ม
ทดลอง 2  

53.9± 
2.6 

20± 
25.8 

0.6± 
0.4* 

5.4± 
0.4* 

4.2± 
0.4 

2.0± 
0.4* 

0.4± 
0.2 

0.1± 
0.1* 

189.7±2
16.2* 

205.9± 
159.1 

245.8± 
86.6* 

ค่าเฉลีย่กลุ่ม
ทดลอง 3 

53.33± 
2.2 

24.6± 
22.4 

0.7± 
0.2* 

5.8± 
0.2* 

3.6± 
0.3 

2.2± 
0.3* 

0.2± 
0.1 

0.1± 
0.1* 

130.9± 
74.9* 

125.3± 
81.9 

368.3± 
175.9* 

Mean ± SD, * = p-value < 0.05 
 
 

ผลการทดสอบความเป็นพษิกึง่เฉียบพลนัต่อน า้หนักตัวของหนูขาวจากการให้สารสกัดแป๊ะต าปึง 
 จากการศึกษา พบวา่ ค่าเฉล่ียน ้าหนกัตวัของหนูขาวระหวา่งกลุ่มก่อนท าการทดลองทุกกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกนั แต่ค่าเฉล่ียน ้าหนกัตวัเม่ือส้ินสุดการทดลองในสัปดาห์ท่ี 4 พบวา่ น ้าหนกัตวัของหนู
ขาวกลุ่มควบคุมเบาหวาน กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มทดลอง 3 มีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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(249.6±14.5* 270.2±61.9* และ 289.0±43.9*ตามล าดบั) เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุม
เปรียบเทียบ (402.0±24.3 และ 378.6±30.1 ตามล าดบั) ในขณะเดียวกนั ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
น ้าหนกัตวัของหนูขาวกลุ่มทดลอง 1 เม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ (ตารางท่ี 
7)  
ตารางที ่7 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียน ้าหนกัตวัระหวา่งกลุ่มก่อนและหลงัใหส้ารสกดัแป๊ะต าปึงใน

การศึกษาพิษก่ึงเฉียบพลนั  
 

กล
ุ่ม กลุ่ม ควบคุม

ปกต ิ
กลุ่มควบคุม
เปรียบเทยีบ 

กลุ่มควบคุม
เบาหวาน   

กลุ่มทดลอง   1 กลุ่มทดลอง   2 กลุ่มทดลอง  3 

สัปดาห์ 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 

ค่าเฉลีย่
น า้หนัก
(กรัม) 

283.7± 
21.0 

402.0 
±24.3 

276.2 
±29.1 

378.6 
±30.1 

275.5 
±24.9 

249.6 
±14.5* 

290.9 
±17.4 

319.2 
±24.2 

302.9 
±19.6 

270.2 
±61.9* 

291.9 
±17.6 

289.0 
±43.9* 

Mean ± SD, * = p-value < 0.05 
การศึกษาค่าเฉล่ียน ้ าหนกัตวัภายในกลุ่มก่อนและหลงัให้สารสกดัแป๊ะต าปึงเม่ือส้ินสุดการทด 

ลองในสัปดาห์ท่ี 4 พบวา่ ค่าเฉล่ียน ้ าหนกัตวัของหนูขาวกลุ่มควบคุมปกติและกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ขณะท่ีค่าเฉล่ียน ้ าหนกัตวัก่อนและหลงัท าการทดลองของหนูขาวกลุ่ม
ควบคุมเบาหวาน กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มทดลอง 3 มีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ส่วน
ค่าเฉล่ียน ้ าหนกัตวัก่อนและหลงัท าการทดลองของหนูขาวกลุ่มทดลอง 1 ไม่มีความแตกต่างกนั (ตารางท่ี 
8) 
 

ตารางที ่8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียน ้าหนกัตวัภายในกลุ่มก่อนและหลงัใหส้ารสกดัแป๊ะต าปึงใน
การศึกษาพิษก่ึงเฉียบพลนั  

 

กล
ุ่ม ควบคุมปกต ิ ควบคุม

เปรียบเทยีบ 
ควบคุม
เบาหวาน   

ทดลอง   1 ทดลอง   2 ทดลอง  3 

สัปดาห์ 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 

ค่าเฉลีย่
น า้หนัก
(กรัม) 

283.7± 
21.0 

402.0 
±24.3* 

276.2 
±29.1 

378.6 
±30.1* 

275.5 
±24.9 

249.6 
±14.5* 

290.9 
±17.4 

319.2 
±24.2* 

302.9 
±19.6 

270.2 
±61.9 

291.9 
±17.6 

289.0 
±43.9 

Mean ± SD, * = p-value < 0.05 
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 การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะภายนอกดว้ยตาเปล่าของอวยัวะต่างๆของหนูขาวกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองของตบั ไต หวัใจ กระเพาะอาหาร และล าไส้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาพษิเฉียบพลันและการศึกษาหาค่า  LD 50 
 การศึกษาพิษเฉียบพลนัและคา่ LD 50 ของสารสกดัแป๊ะต าปึงในหนูถีบจกัรเพศผูแ้ละเพศเมียดว้ย
วธีิป้อนทางปากและวธีิฉีดเขา้ช่องทอ้ง พบวา่ ค่า LD 50 ของสารสกดัแป๊ะต าปึงในหนูถีบจกัรทั้งเพศผูแ้ละ
เพศเมียดว้ยวธีิป้อนทางปากมีค่ามากกวา่ 8 กรัม/กิโลกรัม เน่ืองจากไม่พบหนูถีบจกัรตายภายใน 14 วนั ทั้ง
กลุ่มควบคุม (ป้อน Tween 80 ขนาด 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม) และกลุ่มทดลอง (ป้อนสารสกดัขนาด 8 กรัม/
กิโลกรัม) (ตารางท่ี 9) และไม่พบการเปล่ียนแปลงของลกัษณะขน การกินอาหาร การด่ืมน ้า ปริมาณ
ปัสสาวะ และพฤติกรรมของหนูถีบจกัรทั้งสองกลุ่มและเพศ แต่พบวา่ทั้งหนูถีบจกัรท่ีไดรั้บการป้อน 
Tween80 และสารสกดัมีอาการถ่ายเหลวในระยะ 3-4 วนัแรก หลงัจากนั้นจึงกลบัคืนเป็นปกติภายใน 1 
สัปดาห์ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย ขณะเดียวกนั ไม่พบการเปล่ียนแปลงของน ้าหนกัตวัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย  
  
ตารางที ่9 แสดงระยะเวลาการตายของหนูถีบจกัรกลุ่มป้อนตวัท าละลายและสารสกดัแป๊ะต าปึงใน

การศึกษาพิษเฉียบพลนั  
เพศผู้ 

กลุ่ม (จ านวน) 
     จ านวนหนูถีบจกัรตายใน 2 สัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 

ป้อน Tween 80 (5 ตวั) 
20 มล./กก. 

0 0 0 

ป้อน สารสกดั 
8 กรัม/กก. 

0 0 0 

 
เพศเมยี 

กลุ่ม (จ านวน) 
     จ านวนหนูถีบจกัรตายใน 2 สัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 

ป้อน Tween 80 (5 ตวั) 
20 มล./กก. 

0 0 0 

ป้อน สารสกดั (5 ตวั) 
8 กรัม/กก. 

0 0 0 
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การศึกษาพิษเฉียบพลนัและคา่ LD 50 ของสารสกดัแป๊ะต าปึงในหนูถีบจกัรเพศผูแ้ละเพศเมียดว้ย
วธีิฉีดเขา้ช่องทอ้ง พบวา่ กลุ่มท่ีฉีด Tween80 ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียตายภายในเวลา 1-3 ชัว่โมงทั้งหมด 
เช่นเดียวกบักลุ่มท่ีฉีดสารสกดั 800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียตายภายในเวลา 1-3 ชัว่โมง
ทั้งหมด ส่วนกลุ่มท่ีฉีดสารสกดั 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตาย 3 ตวั เป็นเพศผู ้2 ตวั ท่ีเวลา 1 และ 3 ชัว่โมง
หลงัฉีด และเพศเมีย 1 ตวั ท่ีเวลา 1 ชัว่โมงหลงัฉีด ขณะท่ีกลุ่มท่ีฉีดสารสกดั 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้ง
เพศผูแ้ละเพศเมียมีชีวติรอดทั้งหมด (ตารางท่ี 10) 
 
ตารางที ่10 แสดงระยะเวลาการตายของหนูถีบจกัรกลุ่มฉีดตวัท าละลายและสารสกดัแป๊ะต าปึงในการ 

ศึกษาพิษเฉียบพลนั  
เพศผู้ 

กลุ่ม (จ านวน) 
     จ านวนหนูถีบจกัรตายใน 2 สัปดาห์ 

ชม.ที่ 0 ชม.ที่ 1 ชม.ที่ 2 ชม.ที่ 3 ชม.ที่ 4 ชม.ที่ 5 

ฉีด Tween 80 (5 ตวั) 
20 มล./กก. 

0 5 - - - - 

ฉีด สารสกัด (5 ตวั) 
200 มก./กก. 

0 0 0 0 0 0 

ฉีด สารสกัด 
400 มก./กก. 

0 2 0 0 1 0 

ฉีด สารสกัด 
800 มก./กก. 

0 5 - - - - 

 
เพศเมยี 

กลุ่ม (จ านวน) 
     จ านวนหนูถีบจกัรตายใน 2 สัปดาห์ 

ชม.ที่ 0 ชม.ที่ 1 ชม.ที่ 2 ชม.ที่ 3 ชม.ที่ 4 ชม.ที่ 5 

ฉีด Tween 80 (5 ตวั) 
20 มล./กก. 

0 5 - - - - 

ฉีด สารสกัด (5 ตวั) 
200 มก./กก. 

0 0 0 0 0 0 

ฉีด สารสกัด 
400 มก./กก. 

0 1 0 0 0 0 

ฉีด สารสกัด 
800 มก./กก. 

0 5 - - - - 
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การเปรียบเทียบน ้าหนกัตวัภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มของหนูถีบจกัรกลุ่มควบคุม (ป้อน Tween 80 
ขนาด 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม) และกลุ่มป้อนสารสกดั (ขนาด 8 กรัม/กิโลกรัม) ทั้งเพศผูแ้ละเพศเมีย พบวา่ 
น ้าหนกัตวัหนูถีบจกัรทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียในสัปดาห์ท่ี 0 และ สัปดาห์ท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกนั  

การเปรียบเทียบน ้าหนกัตวัภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มของหนูถีบจกัรกลุ่มควบคุม (ฉีด Tween 80 
ขนาด 20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม) และกลุ่มฉีดสารสกดั (ขนาด 200, 400 และ 800 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ทั้งเพศ
ผูแ้ละเพศเมีย พบวา่ น ้าหนกัตวัหนูถีบจกัรทั้งเพศผูแ้ละเพศเมียในสัปดาห์ท่ี 0 และ สัปดาห์ท่ี 2 ไม่มีความ
แตกต่างกนั  

 

วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 

 การศึกษา พิษก่ึงเฉียบพลนั และพิษเฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึงในการลดระดบัน ้ าตาลใน
เลือดของหนูขาวท่ีเป็นเบาหวาน คร้ังน้ี พบวา่ 

ฤทธ์ิลดระดับน า้ตาลในเลอืดของสารสกดัแป๊ะต าปึง 

 สารสกดัแป๊ะต าปึง  ขนาด 200 มิลลิกรัม/น ้าหนกัตวั 70 กิโลกรัม สามารถลดระดบัน ้าตาลใน
เลือดของหนูขาวจนอยูใ่นระดบัท่ีไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมได ้ ภายใน 1 สัปดาห์ แลว้จึงเร่ิมมีระดบัไม่
คงท่ีตั้งแต่สัปดาท่ี 2  เช่ือวา่สารสกดัแป๊ะต าปึงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นสารสกดัหยาบ ไม่ละลายในน ้า 
ตอ้งใช ้Tween 80 ในปริมาณท่ีจ ากดัเป็นตวัท าละลาย เพื่อไม่ใหมี้ปริมาตรมากจนเกินความจุของกระเพาะ
อาหารของหนูขาว จึงท าให้การแตกตวัของสารสกดัในตวัท าละลาย Tween 80 ไม่สม ่าเสมอ เป็นผลให้
ฤทธ์ิการลดระดบัน ้าตาลในเลือดของหนูขาวท่ีเหน่ียวน าใหเ้ป็นเบาหวานไม่คงท่ี ตลอดระยะเวลาการ
ทดลอง อยา่งไรก็ตาม สารสกดัแป๊ะต าปึง ขนาด 200 มิลลิกรัม/น ้าหนกัตวั 70 กิโลกรัม สามารถใชล้ด
ระดบัน ้าตาลในเลือดเสริมกบัการใชย้าแผนปัจจุบนัได ้โดย Khanit Suwanborirax  (2553) รายงานวา่ สาร
สกดั  Gynura procumbens ออกฤทธ์ิยบัย ั้งการท างานของเอนไซมแ์อลฟากลูโคซิเดส แบบแข่งขนั  ซ่ึง 
แอลฟากลูโคซิเดส  เป็นเอนไซมท่ี์ใชใ้นขั้นตอนสุดทา้ยของการยอ่ยสลายคาร์โบไฮเดรต ท าใหช้ลอการ
ดูดซึมน ้าตาลกลูโคสเขา้สู่กระแสเลือด ระดบัน ้าตาลในเลือดจึงลดลง เช่นเดียวกบั Wu T และคณะ 2011,  
รายงานวา่ สารสกดัในน ้าของ Gynura divaricata (L.) สามารถยบัย ั้งการท างานของเอนไซม ์α-amylase 

และ α-glycosidase ในการศึกษา in vitro ซ่ีงเป็นเอนไซมท่ี์ยอ่ยคาร์โบไฮเดรทใหป็้นน ้าตาลกลูโคส 
Gynura divaricata จึงช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือดในผูป่้วยเบาหวานชนิดขาดอินซูลินได ้ (type II 
Diabetic Melitus) นอกจากน้ี ยงัสามารถยบัย ั้ง เอนไซม ์Angiotensin-1 converting enzyme (ACE) ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรดความดนัโลหิตสูง อีกดว้ย  Zurina Hassan (2010) พบวา่ สารสกดัในน ้าของ 
Gynura proccumbens สามารถลดการดูดซึมน ้าตาลกลูโคสท่ีผนงัล าไส้ได ้ และเพิ่มการใชก้ลูโคสของ
เซลลก์ลา้มเน้ือ เพิ่มจ านวน beta cell และ insulin granules ใน  islet of Langerhans ขณะเดียวกนั 
การศึกษาโดยใชส้ารสกดัในเอทธานอลของ Gynura proccumbens  พบวา่ สามารถลดระดบัน ้าตาลใน
เลือดหนูขาวท่ีเหน่ียวน าให้เป็นเบาหวานและใหผ้ลเช่นเดียวกบัยาลดน ้าตาลในเลือกลุ่ม biguanide (X F 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21570455
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Zhang, B K H Tan, 2000 ) นอกจากน้ี วรวฒิุ ถาวร (2000) รายงานวา่ Gynura divaricata DC ขนาด 15 และ 
30 มก/มล/วนั สามารถลดระดบัน ้าตาลในเลือดได ้ ตั้งแต่วนัท่ี 15 ของการทดลอง และพบวา่ ยงักระตุน้
การเพิ่มจ านวนเซลลใ์น islet of Lungerhans อีกดว้ย  
ความเป็นพษิกึง่เฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึง 
 จาการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่  สารสกดัในเอทธานอลของแป๊ะต าปึงไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย 
ไดแ้ก่  ระบบไหลเวยีนโลหิต ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบน ้าดี  อยา่งไรก็ตาม ค่าเคมีของเลือดท่ีบ่งช้ีการ
ท างานของตบัท่ีมีระดบัสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของหนูขาวกลุ่มควบคุมเบาหวานและกลุ่มทดลอง แสดง
ใหเ้ห็นวา่เป็นความสัมพนัธ์กบัภาวะเบาหวานท่ีเกิดข้ึน  โดยกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเคมีของเลือด 
ALP AST ALT และ direct bilirubin เพิ่มข้ึน มากกวา่กลุ่มควบคุมเบาหวาน ทั้งน้ี เป็นผลจากความเป็น
พิษของสารสกดัสมุนไพรท่ีพบโดยทัว่ไป เน่ืองจากสารประกอบกลุ่ม terpine และ alkaloid (Schoental, 
R. and Kelly, JS (1959) ซ่ึง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีมากในสมุนไพรทัว่ไป ส าหรับความเป็นพิษต่อตบั พบวา่ 
กลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดั ขนาด 200 มิลลิกรัม/น ้าหนกัตวั 70 กิโลกรัม มีความเป็นพิษต ่ากวา่กลุ่มอ่ืนๆ 
อยา่งไรก็ตาม การศึกษาของ GUO  Ju-Xian และ YANG  Xian, 2003. ศึกษาในหนูถีบจกัร พบวา่ การไดรั้บสารสกดั
แป๊ะต าปึงขนาดต ่าเป็นเวลา 1 เดือน ไม่มีความเป็นพิษ แต่ขนาดสูง (1,000 mg/kg) ท าใหเ้กิดพิษต่อไตและ
ตบัได ้โดยพบค่า BUN, creatinine และ ALP เพิ่มข้ึน ตามล าดบั ซ่ึงเช่ือวา่เกิดจากพิษสะสม การศึกษา in 
vitro ใน เซลลไ์ลน์ชนิด L929 ของ พตัรา โพธ์ิเอ่ียม และคณะ (2551) พบวา่ สารสกดัในน ้าของแป๊ะต าปึงขนาด 
5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ไม่มีความเป็นพิษ แต่พบความเป็นพิษในสารสกดัในเอทธานอล โดยมีค่า CC50 
เท่ากบั 1.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  
ผลการศึกษาพษิเฉียบพลันและการศึกษาหาค่า  LD 50 
 จากการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลนัของสารสกดัในเอทธานอลของแป๊ะต าปึงคร้ังน้ี พบวา่ ไม่มี
ความเป็นพิษต่อร่างกาย และมีค่า LD50 มากกวา่ 8 กรัม/กิโลกรัม คิดเป็น 2,800 เท่าของขนาดท่ี
รับประทานปกติ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (2.9 mg/ kg)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ X F Zhang, B K H 

Tan, 2000 ท่ีศึกษาในหนูถีบจกัร โดยการป้อน พบวา่มีค่า LD50 มากกวา่ 10,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
เช่นเดียวกนั A. A. Mahmood และคณะ , 2010.  พบวา่ สารสกดัในเอทธานอลของแป๊ะต าปึง ไม่มีพิษจาก
การป้อนในหนูขาว โดยมีค่า LD50  มากกวา่ 5 กรัม/กิโลกรัม 
 
สรุป 
 การศึกษาวจิยัพิษก่ึงเฉียบพลนัและพิษเฉียบพลนัของสารสกดัแป๊ะต าปึงในการลดระดบัน ้าตาล
ในเลือดของหนูขาวท่ีเป็นเบาหวาน คร้ังน้ี สามารถสรุปไดว้า่ 
 1. สารสกดัแป๊ะต าปึงในเอทธานอลท่ีใหท้างปาก ขนาด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (2.9 mg/ kg) วนั
ละคร้ัง ของหนูขาวท่ีถูกเหน่ียวน าใหเ้ป็นเบาหวานดว้ย streptozotozin สามารถลดระดบัน ้าตาลในเลือด



 17 

ไดใ้นสัปดาห์แรก อยา่งไรก็ตาม ระดบัน ้าตาลยงัอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัปกติเล็กนอ้ย จึงเหมาะท่ีจะใช้
สารสกดัแป๊ะต าปึงเสริมการใชย้าแผนปัจจุบนั เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้าย 
 2. ไม่พบความเป็นพิษก่ึงเฉียบพลนัจากการใหส้ารสกดัแป๊ะต าปึงในเอทธานอลทางปากต่อพฤติ 
กรรม น ้าหนกัตวั และการแสดงออกทางกายภาพ นอกจากอาการและการแสดงออกท่ีเป็นผลจากภาวะ
เบาหวานของกลุ่มท่ีมีระดบัน ้ าตาลในเลือดสูง เวน้แต่ อาการถ่ายเหลวในระยะ 2-3 วนัแรกของหนูทุก
กลุ่มหลงัการไดรั้บสารสกดัและตวัท าละลาย ซ่ึงอาการจะกลบัสู่ภาวะปกติภายใน 1 สปัดาห์ 

3.ไม่พบความเป็นพิษก่ึงเฉียบพลนัจากการใหส้ารสกดัแป๊ะต าปึงในเอทธานอลทางปากต่อระบบ 
ไหลเวยีนเลือด และระบบทางเดินปัสสาวะจากการประเมินค่าเคมีของเลือด เวน้แต่ ค่าเคมีของตบัในหนูขาว
กลุ่มทดลอง ซ่ึงเช่ือวา่เป็นผลจากฤทธ์ิของสารอินทรียก์ลุ่ม อลัคาลอยตแ์ละเธอร์พีนอยด ์ ซ่ึงพบในสารสกดั
จากพืชโดยทัว่ไป 

4.ไม่พบความเป็นพิษเฉียบพลนัจากการใหส้ารสกดัแป๊ะต าปึงในเอทธานอลทางปากต่อพฤติกรรม 
น ้าหนกัตวั และการแสดงออกทางกายภาพ โดยสามารถใหส้ารสกดัไดม้ากกวา่ 2,800 เท่า ของขนาดท่ีใชใ้น
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก 

ความหมายค่าเคมีเลอืด 
Hct หรือ HCT  (hematocrit,) ฮีมาโทคริต หรือ  packed cell volume (PCV) หรือ erythrocyte volume 

fraction (EVF) คือ เปอร์เซนตข์องเม็ดเลือดแดงต่อปริมาณเลือดทั้งหมด 

Bun คือ blood urea nitrogen คือ ระดบัแอมโมเนียในเลือดท่ีเกิดจากการยอ่ยกรดอะมิโนโดยเอน็ไซมใ์น
ปฏิกิริยา deamination และเกินความตอ้งการของร่างกายซ่ึงจะถูกขบัออกจากร่างกายในรูปของยู
เรียโดยวฏัจกัร urea (urea cycle) อกกทางปัสสาวะ ใชส้ าหรับตรวจหนา้ท่ีของไตอยา่งคร่าวๆ 
และนิยมส่งตรวจควบคู่กบัการตรวจ  

Creatinine หรือ Cr คือ โปรตีนกลุ่มพิเศษท่ีมีท่ีมาหลายท่ี แต่ส่วนใหญ่มากจากอาหารและการยอ่ยสลาย
ของกลา้มเน้ือ ไดจ้ากการสังเคราะห์กรดอะมิโน glycine, argentine และ methionine เพื่อใชส้ร้าง
พลงังานใหก้ลา้มเน้ือ และขบัออกทางปัสสาวะในอตัราคงท่ีโดยไม่ข้ึนกบัปริมาณและชนิดของ
อาหารท่ีรับประทาน 

Total Protein (โปรตีนรวม) คือ ค่า อลับูมิน (albumin) และโกลบูลิน (globulin) และโปรตีนพวกท่ีไม่ใช่
อลับูมิน (non albumin protein) ใชใ้นการติดตามโรคตบัวา่เป็นแบบเฉียบพลนัหรือเร้ือรัง และ
การวนิิจฉยัโรคการดูดซึมผิดปกติ (malabsorption), ภาวะไตอกัเสบ (nephritic syndrome) และ 
ทุพโภชนาการ (malnutrition) 

Albumin (อลับูมิน) คือ เป็นรูปแบบของโปรตีนส่วนใหญ่ท่ีพบในเลือด ถูกสร้างโดยตบัจากกรดอะมิ
โนท่ีไดรั้บจากอาหาร ค่าท่ีต ่าแสดงถึง ภาวะขาดอาหาร ทอ้งเสีย ไข ้ ติดเช้ือ โรคตบั ขาด
สารอาหารประเภทเหล็ก 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21570455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhou%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21570455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deng%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21570455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jing%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21570455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21570455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yuan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21570455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21570455##
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87


 19 

Globulin   (โกลบูลนิ) คือ กลุ่มโปรตีนกลุ่มหน่ึงนอกเหนือจาก albumin ค่าน้ีไดจ้ากการน าค่า total 
protein ลบดว้ยค่า albumin ค่าสูง พบในภาวะอกัเสบติดเช้ือเร้ือรัง โรคตบั โรคขอ้อกัเสบ 
Rheumatoid arthritis และ Lupus ค่าต ่าพบไดใ้นภาวะโรคไตบางชนิด โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง 
อ่ืนๆ 

Total bilirubin (บิลิรูบินรวม) คือ ผลรวมของไดเร็กบิลิรูบิน (direct bilirubin) และอินไดเร็กบิลิรูบิน 
(indirect bilirubin) ซ่ึงบิลิรูบิน เป็นผลผลิตของการยอ่ยสลายฮีมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ฮีโมโกลบินซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัของเมด็เลือดแดง บิลิรูบินถูกขบัออกจากร่างกายผา่น
ทางน ้าดีและปัสสาวะ มีอยูส่องแบบ คือ อนัคอนจูเกตเตตบิลิรูบิน (unconjugated bilirubin) 
หรืออินไดเร็กบิลิรูบิน (indirect bilirubin) ซ่ึงไม่ละลายน ้า และคอนจูเกตเตตบิลิรูบิน 
(conjugated bilirubin) หรือไดเร็กบิลิรูบิน (direct bilirubin)  

Direct bilirubin (ไดเร็กบิลิรูบิน) หรือ conjugated bilirubin (คอนจูเกตเตตบิลิรูบิน) คือ บิลิรูบิน ท่ีมี
คุณสมบติัละลายน ้าได ้

AST; aspartate transpeptidase (แอสพาเตส อะมิโนทรานสเฟอเรส) หรือ SGOT;  Serum Glutamic-Oxaloacetic 

Transaminase  คือ เอนไซมยท่ี์โปรตีนท่ีตบัสร้างข้ึน หลัง่สูงกวา่ปกติเม่ือตบัท างานผดิปกติจาก 
เครียดเร้ือรัง พกัผอ่นไม่พอจนเกิดอาการอ่อนเพลีย ด่ืมสุราจดั โรคโลหิตจางเร้ือรัง ไขมนัจบัตบั 
ไขมนัและ/หรือน ้าตาลในเลือดสูงอยา่งเร้ือรัง มะเร็งตบั โรคดีซ่าน และการใชย้าบางชนิดอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ เป็นตน้  

ALT; alanine transferase (อะลานีน อะมิโนทรานสเฟอเรส) หรือ SGPT; serum glutamic pyruvic 

transaminase  คือ เอนไซมยท่ี์ตบัสร้างข้ึน หลัง่สูงกวา่ปกติเม่ือเกิดผิดปกติท่ี ตบั หวัใจ ไต 
กลา้มเน้ือลาย  

ALP; alkaline phosphatase คือ เอนไซมยท่ี์ตบัสร้างข้ึนเช่นเดียวกนั พบไดใ้นเซลลท์ัว่ไปของร่างกาย เม่ือ
มีพยาธิสภาพเกิดข้ึนในร่างกายเอนไซมต์วัน้ีจะมีค่าสูงได ้

 
 


