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 ผลของสารสกัดจากใบชะพลูต่อฤทธ์ิลดระดับนํา้ตาลในเลือด ระดับฮอร์โมนอินซูลิน และจุลกาย

วิภาคของไอส์เลตในตับอ่อนของหนูเบาหวาน 

Effect of Piper sarmentosum Roxb. leaf extract on hypoglycemia, insulin level and histology  

of pancreatic islet of diabetic  mice (Mus musculus) 

 

นชัฎาภรณ์ สอรักษา ( Natchadaporn Soraksa)* อาํพา เหลืองภิรมย ์(Ampa Luangpirom)** 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาผลของสารสกดัจากใบชะพลูต่อฤทธ์ิลดระดบันํ้าตาลกลูโคสในเลือดในหนูเมาส์เบาหวานเพศผู ้สายพนัธ์ 

ICR อาย ุ6-7 สัปดาห์ นํ้ าหนกัตวั 30-40 กรัม ท่ีถูกชกันาํใหเ้กิดเบาหวานดว้ยสารสเตรปโตโซโทซิน พบวา่กลุ่มท่ีไดรั้บ

สารสกดัใบชะพลูขนาด 60 และ 100 มก./100 กรัมนํ้ าหนกัตวั เป็นเวลา 21 วนั มีระดบักลูโคสในเลือดลดลง คิดเป็น

ประสิทธิภาพฤทธ์ิลดนํ้ าตาลร้อยละ 8.11 และ 171.46 ของยาไกลเบนคลาไมด ์ขนาด 1 มก./100 กรัมนํ้ าหนกัตวั 

สอดคลอ้งกบัผลเพ่ิมระดบัฮอร์โมนอินซูลินร้อยละ 8.25 และ 50.53 ตามลาํดบั เม่ือเทียบกบักลุ่มเบาหวานควบคุม 

นอกจากนั้นผลการตรวจสอบจุลกายวิภาคของตบัอ่อนพบวา่มีการฟ้ืนฟูกลุ่มเซลลใ์นไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ ของ

กลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัใบชะพลูขนาด 100 มก./100 กรัมนํ้าหนกัตวั สรุปไดว้า่สารสกดัใบชะพลูมีฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือด 

โดยมีผลเพิ่มการหลัง่ฮอร์โมนอินซูลิน และฟ้ืนฟเูซลลใ์นไอส์เลตของหนูเบาหวาน 

 

ABSTRACT 

 Hypoglycemic effect of Piper sarmentosum Roxb. leaf extract has been studied in streptozotocin (STZ) 

induced diabetic male mice (ICR strain, 6 weeks old and weighing 30-40 g).  Groups received extract at doses 

of 60 and 100 mg/100 gBW for 21 days revealed hypoglycemic activity with 8.11 and 171.26% 0f 

hypoglycemic efficiency of glibenclamide at dose 1 mg/100 gBW  Co-incidence of significant increase blood 

insulin level were also found in both treated groups with 8.25 and 50.53% of insulin level in diabetic control.  

Furthermore, the improvement of histological damage of islet of Langerhans in pancreas were also found in 

high dose treated group. Conclusion., Piper sarmentosum Roxb. leaf extract had hypoglycemic activity by 

increasing of insulin secretion and improved histological damage of pancreatic islet in STZ induced diabetic 

mice. 

 

 

 

คาํสําคญั: ชะพล ูฤทธ์ิลดนํ้าตาล เบาหวาน 
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บทนํา 

 โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus, DM) สาเหตุเกิด

จากความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึมของ

คาร์โบไฮเดรทในร่างกาย เ น่ืองจากขาดฮอร์โมน

อินซูลิน หรือมีฮอร์โมนอินซูลินจากตบัอ่อนไม่เพียงพอ

ทําให้เซลล์ของร่างกายนํากลูโคสไปใช้เป็นแหล่ง

พลังงานไม่ได้ ทําให้ เ กิดภาวะนํ้ าตาลในเลือดสูง 

(hypoglycemia) ภาวะการมีนํ้าตาลในเลือดสูงเร้ือรังจะ

ทาํใหเ้กิดการผลิตสารอนุมูลอิสระในร่างกายสูงข้ึน เกิด

ภาวะเครียดออกซิเดทีป (oxidative stress) (Szaleczky et 

al., 1999) และสามารถก่อโรคต่างๆตามมาเช่น 0โรค

แทรกซอ้นท่ี ตา ไต เทา้ ระบบประสาท โรคหวัใจ โรค

หลอดเลือด เป็นตน้ ( 0Subhedar et al., 2011) 

โรคเบาหวานเป็นโรคเร้ือรังรักษาให้หายขาดไม่ไดก้าร

รักษาจึงเป็นเพียงการควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือดใหอ้ยู่

ในเกณฑ์ปกติ (80-100 มก%) หรือกระตุน้การหลัง่

ฮอร์โมนอินซูลินจากไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ (Islet 

of Langerhans) ของตบัอ่อน หรือกระตุน้เซลลต์บั และ

เซลล์กลา้มเน้ือในการนาํกลูโคสเขา้เซลล์และใช้เป็น

แหล่งพลงังาน  

 ในทางการแพทยใ์ชย้า metformin กระตุน้การใช้

กลูโคสของเซลลเ์ป็นแหล่งพลงังาน (Fryer et al., 2002)

และใช้ยา glibenclamide กระตุน้การหลัง่ฮอร์โมน

อินซูลินและควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือด (Fadil et al., 

2011) ปัจจุบนัแพทยท์างเลือกนิยมนาํพืชสมุนไพรมาใช้

ในการรักษาโรค โดยเฉพาะมีการนาํพืชสมุนไพรมาใช้

ในการควบคุมระดบันํ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวาน 

ส มุ น ไ พ ร ท่ี นิ ย ม ม า ใ ช้ ไ ด้ แ ก่  ห ญ้ า ห น ว ด แ ม ว 

(Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) (กมลวรรณ  

และ คณะ, 2549)  มะระข้ีนก (Momordica charantia 

Linn.) (Ahmed et al., 2001) มะรุม (Moringa 

oleifera  Lam.) (Tende et al., 2011)  และชะพลู (Piper 

sarmentosum Roxb.) (Ugusman et al., 2012)  

 

 ชะพล ูช่ือวทิยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb. 

วงศ์ Piperaceae ซ่ึงพบว่าชะพลูมีสาร ฟลาโวนอยด ์

(flavonoids) สูง (Amran et al., 2010) Brahmachari 

(2011) พบวา่พืชท่ีมี flavonoids สูง สามารถลดนํ้าตาล

ในผูป่้วยเบาหวานได ้โดย flavonoids จะออกฤทธ์ิคลา้ย

กบัยาเบาหวานกลุ่ม insulin secretagogues ซ่ึงจะกระตุน้

การหลัง่อินซูลินจากตบัอ่อนเพ่ือเพิ่มการดูดซึมกลูโคส 

และสามารถลดโรคแทรกซอ้นท่ีเกิดจากเบาหวานได ้ 

 ปัจจุบนัโรคเบาหวานเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศ

ไทย ท่ีมีผลกระทบต่อผูป่้วยเอง ครอบครัว รวมทั้ ง

สังคมส่วนรวม ผูว้ิจยัไดแ้ลเห็นถึงปัญหาดงักล่าวรวม

กับมีความสนใจในพืชสมุนไพรอยู่แล้ว จึงพยายาม

ศึกษาคน้ควา้หาพืชสมุนไพรท่ีคนส่วนใหญ่นิยมบริโภค

ในภาคอีสานเราและพบว่าคนส่วนใหญ่บริโภคชะพลู

ค่อนขา้งมาก และชะพลูก็มีสรรพคุณทางยาสูง ดงันั้น

ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงสนใจศึกษาฤทธ์ิของสารสกดัจาก

ใบชะพลู ต่อฤทธ์ิลดระดับนํ้ าตาลในเลือด ระดับ

ฮอร์โมนอินซูลิน และผลต่อจุลกายวิภาคของไอส์เลต

ในตบัอ่อน 

 

วตัถุประสงค์ 

 1. ศึกผลจากสารสกดัใบชะพลูต่อฤทธ์ิลดระดบั

นํ้าตาลในเลือดของหนูเมาส์เบาหวาน 

 2. ศึกษาผลของสารสกดัจากใบชะพลูต่อระดบั

ฮอร์โมนอินซูลิน และจุลกายวิภาคไอส์เลตในตบัอ่อน

ของหนูเมาส์เบาหวาน 

 3.ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาชะพลูให้

เป็นพืชในการควบคุมระดบันํ้าตาลในผูป่้วยเบาหวาน 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 1.  สัตว์ทดลอง 

      หนูเมาส์ (Mus musculus) พนัธ์ุ ICR เพศผู ้อาย ุ                 

6-7 สัปดาห์ นํ้าหนกั 30-40 กรัม จาํนวน 30 ตวั จากศูนย์

สัตวท์ดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล เล้ียงท่ีเรือน

สัตว์ทดลอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25±1 

องศาเซลเซียส  ไดรั้บแสง ช่วงสวา่ง : ช่วงมืด เป็นเวลา 
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12: 12 ชัว่โมง ไดรั้บอาหารเม็ดสําเร็จรูป (สูตร 082 

บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑจ์าํกดั) และนํ้ าประปาใหด่ื้ม

ตลอดเวลา 

 2.  การสกดัจากใบชะพลู 

    ใบชะพลจูาํนวน 2,833 กรัม นาํมาลา้งใหส้ะอาด

แลว้พึ่งในท่ีล่มจนแหง้ จากนั้นนาํมาตม้ในนํ้ากลัน่

อตัราส่วน 1: 1 ท่ีอุณหภมิู 700C (Rahman et al., 2011)  

ตม้ขา้มคืน แลว้กรองดว้ยผา้ขาวบาง คั้นเอานํ้าท่ีไดไ้ป

อบใหแ้หง้ดว้ยตูอ้บอุณหภมิู 450C จากนั้นขดูเอาสารท่ี

แหง้ดีแลว้มาป่ันใหเ้ป็นผง จะไดส้ารสกดัท่ีเป็นผง 

115.43 กรัม คิดเป็นร้อยละ 8.89 ใส่ขวดท่ีสะอาดปิดฝา

ใหแ้น่นเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ 

 3.  การชักนําเบาหวานในหนูเมาส์เพศผู้ 

  งดอาหารหนู 16 ชัว่โมง จากนั้นตรวจวดัระดบั

นํ้าตาลในเลือดหลงัอดอาหาร (fasting blood glucose) 

ทาํการฉีดสารละลาย streptozotocin (Merk) ขนาด 

 60 มก./ 100 กรัมนํ้ าหนักตวั เขา้ทางช่องทอ้ง 

(intraperitoneal, ip) หลงัจากนั้น 5 วนั ทาํการตรวจวดั

ระดับนํ้ าตาลในเลือด หนูท่ีมีระดับนํ้ าตาลในเลือด

มากกวา่ 180 มก.% เป็นหนูท่ีมีภาวะเป็นหนูเบาหวาน 

(Arora et al., 2009) 

 4.  การทดลอง 

           วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete 

Randomize Design, CRD) (Scheirer et al., 1976) 

      หนูเมาส์เพศผูจ้าํนวน 30 ตวั  แบ่งการทดลอง

ออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 6 ตวั ดงัน้ี  

      กลุ่มท่ี 1 หนูปกติไดรั้บนํ้ากลัน่ 0.5 มิลลิลิตร/100 

กรัมนํ้าหนกัตวั 

      ก ลุ่ ม ท่ี  2 ห นู เ บ า ห ว า น ไ ด้ รั บ นํ้ า ก ลั่น  0.5 

มิลลิลิตร/100 กรัมนํ้าหนกัตวั 

      กลุ่มท่ี 3 หนูเบาหวานไดรั้บยา glibenclamide 

ขนาด 1 มก./100 กรัมนํ้าหนกัตวั  

      กลุ่มท่ี 4 หนูเบาหวานไดรั้บสารสกดัใบชะพลู

ขนาด 60 มก./100 กรัมนํ้าหนกัตวั 

      กลุ่มท่ี 5 หนูเบาหวานไดรั้บสารสกดัใบชะพลู

ขนาด 100 มก./100 กรัมนํ้าหนกัตวั 

      ทาํการชั่งนํ้ าหนักตวัและตรวจวดัระดบันํ้ าตาล

ในเลือดท่ีได้จากการขริบเส้นเลือดส่วนหาง และ

ตรวจวดัดว้ยเคร่ือง glucose meter (One Touch ® 

HorizonTM
 )  

หลงัอดอาหาร 16 ชั่วโมง ของหนูทุกกลุ่ม ในวนัท่ี 1 

ของการทดลอง  จากนั้นทาํการป้อนนํ้า สารสกดัหรือยา

เป็นเวลา 21 วนั วนัท่ี 22 ทาํการชัง่นํ้ าหนกัตวัทุกกลุ่ม 

และตรวจวดัระดับนํ้ าตาลในเลือด หลงัอดอาหาร 16 

ชัว่โมง จากนั้นทาํการสลบหนูทุกกลุ่มดว้ยอีเทอร์ ทาํ

การผ่าตดัเปิดช่องอก จากนั้นใชเ้ข็มดูดเลือดจากหัวใจ

ห้องล่างขวา นําเลือดไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 1,500 

รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที แลว้ดูดเฉพาะซีร่ัม เกบ็ไวท่ี้

อุณหภูมิ -800C ก่อนนาํส่งไปวิเคราะห์หาระดบัอินซูลิน 

ดว้ยวิธี Radioimmune Assay (RIA) (Stanley et al., 

1975) ท่ีหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ภาควิชารังสีวทิยา  

คณะแพทยศาสตร์ และเกบ็เน้ือเยือ่ตบัอ่อน นาํไปรักษา

สภาพเน้ือเยื่อดว้ยสารละลาย Bouin’s เพ่ือทาํสไลดโ์ดย

วิธีพาราฟิน ยอ้มสีด้วยสี hematoxylin และ eosin 

(H&E) ตรวจสอบลกัษณะจุลกายวิภาคของตบัอ่อนและ

วดัขนาด islet of Langerhan ดว้ย stage micrometer 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

             นําข้อมูลระดับกลูโคสในเลือด นํ้ าหนักตัว  

ขนาด Islet of Langerhans และ ระดบัฮอร์โมนอินซูลิน 

แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน วิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบแจกแจงทางเดียว (one way ANOVA) 

เปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างกลุ่มดว้ย Duncan’s New 

Multiple Range Test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ (p<0.05) 

 (Zar, 1999) 
 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 

 1. การทดสอบสารสกดัจากใบชะพลูต่อฤทธ์ิลด

ระดบันํา้ตาลในเลอืดของหนูเบาหวานเป็นเวลา 21 วนั 

     หนูเบาหวานท่ีไดรั้บยา glibenclamide และ  หนู

เบาหวานท่ีไดรั้บสารสกดัใบชะพลูขนาด 60, 100 มก./

100 กรัมนํ้ าหนกัตวั มีระดบันํ้าตาลในเลือดลดลงและมี

ค่าแตกต่างจากหนูเบาหวานปกติอย่างมีนัยสําคัญ 
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(p<0.05) คิดเป็นร้อยละระดับกลูโคสท่ีลดลงเท่ากับ 

19.1, 1.55 และ 32.75 ตามลาํดบั สารสกดัใบชะพลู

ขนาด 60 และ 100 มก./100 กรัมนํ้ าหนักตวั มี

ประสิทธิภาพฤทธ์ิลดกลูโคสร้อยละ 8.11 และ 171.46 

ตามลาํดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัยา glibenclamide (ดงั

ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Hussan et al., (2013) ท่ีทาํการศึกษาฤทธ์ิลดระดบั

นํ้ าตาลในเลือดของชะพลูท่ีสกดัดว้ยนํ้ า ในขนาด 0.125 

กรัมต่อกิโลกรัมนํ้ าหนกัตวัทาํการป้อนสารสกดัแก่หนู

เบาหวานเป็นเวลา 28 วนั พบวา่มีฤทธ์ิลดระดบันํ้าตาล

กลูโคสในเลือดได ้ ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) 

มีสาร flavonoids สูงไดแ้ก่ myricetin, quercetin and 

apigenin ซ่ึงสามารถป้องกนัโรคความดนัโลหิตสูง และ

มีฤทธ์ิลดระดบันํ้ าตาลในเลือดได ้(Ugusman et al., 

2012) 

 

 

ตารางที่ 1 ระดบักลโูคสในเลือดของหนูเมาส์ปกติและหนูเมาส์เบาหวาน ก่อนและหลงัไดรั้บยา glibenclamide และ สาร 

สกดัจากใบชะพล ูเป็นเวลา 21วนั 

       N ,จาํนวนสัตวท์ดลอง;  A, การเปล่ียนแปลงระดบักลโูคสในเลือด = ร้อยละระดบักลโูคสในเลือดวนัท่ี 22 – ร้อยละ        

       ระดบักลโูคสในเลือดวนัท่ี 1; B, ประสิทธิภาพฤทธ์ิตา้นการเพิ่มระดบักลโูคสในเลือดเม่ือเทียบกบัยา glibenclamide  

= {[ร้อยละระดบักลโูคสในเลือดวนัท่ี 22– วนัท่ี 1] x 100}/ การเปล่ียนแปลงระดบักลโูคสในเลือด กลุ่มเบาหวานท่ี 

ไดรั้บยา glibenclamide 1 มก.; * มีค่าแตกต่างจากวนัท่ี 1 อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05); NS มีค่าไม่แตกต่างจากวนัท่ี 1  

อยา่งมีนยัสาํคญั (P>0.05); PS = Piper Sarmentosum Roxb. extract 

 

 

สารท่ีให ้
(มก./100 ก. นน.ตวั) 

N=6 

ระดบักลโูคสในเลือด (มก./ดล.)
(ร้อยละระดบันํ้าตาลในเลือด) ร้อยละการลดลง

ของ 
กลโูคสในเลือดA 

ร้อยละ
ประสิทธิภาพฤทธ์ิ

ลดกลโูคสเม่ือเทียบ
กบัยา 

glibenclamideB 
วนัท่ี 1 วนัท่ี 22 

หนูปกติ: นํ้ากลัน่ 
94.50±1.94 

(100.00) 

113.25±2.38NS 

    (117.97) 17.97  

หนูเบาหวาน: นํ้ากลัน่ 
195.02±3.40 

(100.00) 

284.00±9.80* 

(146.01) 46.01  

หนูเบาหวาน: Gilbenclamide 

1 

194.84±7.70 

(100.00) 

166.25±5.44* 

(80.90) -19.1 100 

หนูเบาหวาน: PS 60 
194.10±4.12 

(100.00) 

191.50±2.3NS 

 (98.45) 
-1.55 8.11 

หนูเบาหวาน: PS 100 
195.57±7.34 

(100.00) 

130.00±6.04* 

 (67.25) -32.75 171.46 

755



  BMP12-5 

 
 

 
ภาพที่1 ระดบักลโูคสในเลือดของหนูเมาส์ปกติและหนูเมาส์เบาหวาน ก่อนและหลงัไดรั้บยา glibenclamide 1 มก./ 100 กรัม 

นํ้าหนกัตวั และ สารสกดัจากใบชะพลู (PS) ขนาด 60, 100 มก./100 กรัมนํ้าหนกัตวั เป็นเวลา 21วนั; * มีค่าแตกต่าง

จากวนัท่ี 1 อยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05); NS มีค่าไม่แตกต่างจากวนัท่ี 1 อยา่งมีนยัสาํคญั (P>0.05);PS = Piper 

Sarmentosum Roxb. extract

 

2. การทดสอบสารสกดัจากใบชะพลูต่อระดบั 

ฮอร์โมนอนิซุลนิ และจุลกายวภิาคของไอสเลตออฟแลง

เกอร์ฮานในตบัอ่อนของหนูเบาหวานหลงัได้รับสารสกดั

เป็นเวลา 21 วนั 

    ห นู เ บ า ห ว า น ท่ี ไ ด้ รั บ ย า  glibenclamide แ ล ะ  ห นู

เบาหวานท่ีไดรั้บสารสกดัใบชะพลูขนาด 60, 100 มก./

100 กรัมนํ้ าหนักตวั มีระดบัอินซูลินเพ่ิมข้ึนและมีค่า

แตกต่างจากหนูเบาหวานควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ 

(P<0.05) คิดเป็นร้อยละอินซูลินท่ีเพิ่มเท่ากบั 21.49, 8.25 

และ 50.53 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 2, ภาพท่ี 2A) รติรส  

และคณะ (2551) ไดศึ้กษาฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดของสาร

สกดัจากใบชะพลูขนาด 250 มก./กก. น. ในหนูเบาหวาน

เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า สารสกดัจากใบชะพลูมีฤทธ์ิ

ลดระดบันํ้ าตาลในเลือดของหนูเบาหวานได ้และระดบั

อินซูลินของหนูเบาหวานมีค่าใกลเ้คียงกบัหนูปกติ  

      

  ผลการตรวจสอบไอสเลตในตบัอ่อนหนูเบาหวานท่ี

ไดรั้บยา glibenclamide และ  หนูเบาหวานท่ีไดรั้บสาร

สกดัใบชะพลูขนาด 60, 100 มก./100 กรัมนํ้ าหนกัตวั 

พบว่ามีขนาดไอส์เลตเพ่ิมข้ึนแตกต่างจากหนูเบาหวาน

ปกติอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) โดยเฉพาะหนูเบาหวานท่ี

ไดรั้บสารสกดัจากใบชะพลูขนาด 100 มก./100 กรัม

นํ้าหนกัตวั มีขนาดไอส์เลตเพิ่มข้ึนสูงกวา่หนูปกติอยา่งมี

นยัสาํคญั (P<0.05) (ดงัตารางท่ี 2, ภาพท่ี 2B) Shetty et 

al., (2004) กล่าววา่ หอมหัวแดง (Allium ascalonicum 

Linn.) มี flavonoid สูง สามารถลดนํ้าตาลในเลือดได ้และ

สามารถป้องกนั pancreatic β- cell จากภาวะเครียดออกซิ

เดทีปได ้(oxidative stress) (Youl et al., 2010) ซ่ึงใน

ชะพลูพบวา่มีสาร ฟลาโวนอยด ์(flavonoids) สูง (Amran 

et al., 2010) เหมือนกนั แสดงวา่ชะพลูสามารถป้องกนั 

pancreatic β- cell จากภาวะเครียดออกซิเดทีปได ้
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ตารางที ่2 ร้อยละนํ้าหนกัตวัท่ีเปล่ียน ระดบัฮอร์โมนอินซูลิน ร้อยละอินซูลินท่ีเพิ่ม ขนาดไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ในตบั 

อ่อนของหนูเมาส์ปกติและหนูเมาส์เบาหวานท่ีไดรั้บสารสกดัจากชะพลเูป็นเวลา 21 วนั 

         N=   คือจาํนวนสัตวท์ดลองต่อกลุ่ม; อกัษรท่ีต่างกนัในแต่ละคอลมัน์มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 
       C=   (100/อินซูลินในกลุ่มเบาหวานปกติ) × อินซูลินในกลุ่มเบาหวานท่ีไดรั้บสารสกดัชะพลู; 
       PS = Piper Sarmentosum Roxb. extract 
 
 

ภาพที ่2 A, ร้อยละอินซูลินท่ีเพ่ิม; B,  ขนาดไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ในตบัอ่อนของหนูปกติและหนูเบาหวานท่ีไดรั้บสาร 

สกดัจากใบชะพลู (PS) เป็นเวลา 21 วนั; อกัษรท่ีต่างกนัในแต่ละคอลมัน์หมายถึงมีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

(P<0.05) 

  

สารท่ีให ้

(มก./100 ก. นน.ตวั) 

N=6 

( X ± SD) 

ร้อยละของนํ้าหนกั

ตวัท่ีเปล่ียน (กรัม) 

ระดบัฮอร์โมน

อินซูลิน ( IU/L ) 

ร้อยละอินซูลินท่ี

เพิ่มc (IU/L) 

ขนาดของไอส์เลตออฟ

แลงเกอร์ฮานส์ (µm) 

หนูปกติ : นํ้ากลัน่ -0.31   20.05±4.09 ab - 138.52±0.89a 
หนูเบาหวาน : นํ้ากลัน่ -6.86 14.19±2.95c -  103.26±8.00b 
หนุเบาหวาน: Gilbenclamide 1 -5.55  17.24±2.90bc 21.49     126.62±13.10ab 
หนูเบาหวาน: PS 60 -1.85 15.36±2.86c   8.25    107.88±16.11b 
หนูเบาหวาน: PS 100 -0.93 21.36±2.53a 50.53    177.58±27.00c 

 

 

                    ขนาดของไอสเลตออฟแลงเกอร์
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ภาพที่ 3 ภาพตดัตามขวางตบัอ่อนแสดงไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ (H&E, scale 50 µm); A, หนูปกติไดรั้บนํ้ากลัน่; B, หนู 

เบาหวานไดรั้บนํ้ากลัน่; C, หนูเบาหวานไดรั้บยา Gilbenclamide 1 มก./ 100 กรัมนํ้าหนกัตวั; D และ E หนูเบาหวาน

ไดรั้บสารสกดัใบชะพลขูนาด 60 และ 100มก./100 กรัมนํ้าหนกัตวั

 

 

 

 

A B 

C D 

E 

50 µm  

 

50 µm  

 

50 µm  

 

50 µm  

 

50 µm  
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สรุปผลการทดลอง 

 สารสกดัจากใบชะพลูขนาด 60 และ 100 มก./100 

กรัมนํ้ าหนกัตวั สามารถลดระดบันํ้ าตาลในเลือดของหนู

เบาหวานได ้โดยมีประสิทธิภาพฤทธ์ิลดกลูโคสร้อยละ 

8.11 และ 171.46 เม่ือเทียบกบั ยา glibenclamide และมี

ระดบัอินซูลินในเลือดเพิ่มร้อยละ 8.25 และ 50.53 

นอกจากน้ีขนาดของไอส์เลตในตบัอ่อนก็มีสภาพดีข้ึน

ดว้ย 
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