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บทคดัย่อ 

บวับกถูกใชเ้ป็นยาแผนโบราณ และมกีารรายงานว่าสามารถลดความเครยีดออกซเิดทฟีและการ

อกัเสบของสมองได ้การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเพื่อศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัจากใบบวับก

ในการรกัษาการบกพร่องของความจําของหนูที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จากวธิกีารสกดัพบว่า การ

สกดัใบบวับกดว้ยเอทานอลสามารถเพิม่ปรมิาณสารเอเซยีตกิแอซดิ (Asiatic acid) และเอเซยีตโิคไซด์ 

(Asiaticoside) มากกว่าการสกดัด้วยน้ํา ส่วนการศกึษาในสตัว์ทดลอง หนูสายพนัธุ์ C57BL/6 ถูกแบ่ง

ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม (CD) กลุ่มที่ 2 กลุ่มเบาหวานชนิดที่ 2 (DM) กลุ่มที่ 3   

กลุ่มเบาหวานชนิดที ่2 ทีถู่กป้อนดว้ยสารสกดัใบบวับก (DM+CAE) และกลุ่มที ่4 กลุ่มเบาหวานชนิดที่ 

2 ทีถู่กฉีดดว้ยยาเมทฟอรม์นิ (DM+MET) โดยในกลุ่มเบาหวานชนิดที ่2 ทีถู่กป้อนดว้ยสารสกดัใบบวับก 

(DM+CAE) จะถูกป้อนดว้ยสารสกดัใบบวับกปรมิาณ 300 mg/kg เป็นเวลา 4 สปัดาห ์หลงัจากนัน้แต่ละ

กลุ่มจะถูกทดสอบภาวะวติกกงัวลและความจาํ ระดบัน้ําตาลในเลอืด ระดบัการแสดงออกของโปรตนี p-GSK-

3β และ p-Tau ในสมองส่วนฮปิโปแคมปัส และระดบัโปรตนี amyloid ในเลอืด  

ผลการวจิยัปรากฏว่า สารสกดัใบบวับกสามารถบรรเทาภาวะความจําบกพร่องในหนูที่เป็น

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ (p < 0.05) ในขณะที่ไม่สามารถบรรเทาภาวะวิตกกังวลในหนูที่เ ป็น

โรคเบาหวานชนิดที ่2 ได ้นอกจากน้ีการป้อนดว้ยสารสกดัใบบวับกสามารถลดระดบัน้ําตาลในเลอืดได้

เมื่อเปรยีบเทียบกับกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (p < 0.05) และที่น่าสนใจ สารสกัดใบบัวบก

สามารถเพิม่การแสดงออกของโปรตนี p-GSK-3β และลดการแสดงออกของโปรตนี p-Tau ในสมองส่วน

ฮปิโปแคมปัสในหนูที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (p < 0.05) อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างของ

ระดบัโปรตนี amyloid beta1-42 ในเลอืดหนูระหว่างกลุ่มเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ถูกป้อนด้วยสารสกดัใบ

บวับกกบักลุ่มเบาหวานชนิดที ่2  

สรปุไดว้่า ใบบวับกมศีกัยภาพในการป้องกนัภาวะความจาํบกพรอ่งและสามารถลดระดบัน้ําตาล

ในเลอืดจากการเหน่ียวนําดว้ยโรคเบาหวานชนิดที ่2  
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Abstract 

Centella asiatica (L.) has been used as a traditional medicine and was previously reported 

to decrease oxidative stress and neuroinflammation. The aim of this study was to investigate the 

protective effect of Centella asiatica extract on memory impairment in type 2 diabetic mice.     

From the extraction, the ethanol extract of Centella asiatica showed promising resulted in the 

increase of asiatic acid and asiaticoside levels when compared to the water extraction. In vivo 

model, C57BL/6 mice were randomly divided into four groups; 1) control group (CD), 2) diabetes 

mellitus group (DM), 3) diabetes mellitus treated with Centella asiatica extract group (DM+CAE), 

and 4) diabetes mellitus treated with metformin group (DM+MET). Each mouse was orally and 

daily administrated the Centella asiatica extract with the dose of 300 mg/kg. After four weeks,   

all groups were tested for anxiety and memory performances, blood glucose levels, p-GSK-3β 

and p-Tau levels in the hippocampus, and the plasma amyloid beta1-42 level.  

The results revealed that Centella asiatica extract showed a remarkable increase in 

memory performance (p<0.05), whereas it had no effect on anxiety-related behaviors in type 2 

diabetic mice. The treatment with Centella asiatica extract produced a significant decrease in 

blood glucose levels when compared to DM group (p<0.05). Interestingly, the treatment of type 

2 diabetic mice with Centella asiatica extract showed a marked increase in p-GSK-3β expression 

and decrease in p-Tau expression in the hippocampus compared to DM group (p<0.05). However, 

there was no significant difference in the plasma amyloid beta1-42 level between diabetic mice 

treated with Centella asiatica extract group and diabetic mice.  

These findings suggest that Centella asiatica possesses a potentially protective effect on 

memory impairment and hyperglycemia induced by type 2 diabetes. 

 


