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เบญจรัตน์  เช้ือชูชาติ และ พุทธพร ส่องศร ี

บทคัดย่อ 

 
เปลือกสับปะรดเป็นสิ่งของเหลือทิ้งในภาคการเกษตรและอตุสาหกรรม การศึกษาน้ีได้

ท าการศึกษาการป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวและระบบประสาทรวมไปถึงศึกษาฤทธ์ิการต้าน
อนุมูลอสิระและฤทธ์ิต้านการอักเสบของสารสกัดจากเปลอืกสับปะรด (PEAC) ในอาหารปกติ (ND) 
และอาหารไขมันสงู (HFD) ที่เลี้ยงหนูวิสตาร์ เพือ่ที่จะเพิม่มลูค่าเปลือกสับปะรดในการใช้ท ายา การ
รักษาทางการแพทย์ รวมไปถึงการท าผลิตภัณฑ์เวชส าอางอกีด้วย  โดยน าหนูวิสตาร์ตัวผู้มารบัอาหาร 
ND และ HFD เป็นเวลา 9 สัปดาห์ และเริม่ท าการบ าบัดด้วย PEAC ในสัปดาหท์ี ่6 จากนั้นจึงได้มี
การน าไปทดสอบทางพฤติกรรมโดยทดสอบประสทิธิภาพของหน่วยความจ าโดยใช้กระบวนทัศน์ 
(YMT) ทดสอบความจ าเชิงพื้นที่โดยใช้การทดสอบการจดจ าวัตถุใหม่ (NORT) และทดสอบเขาวงกต
บวกยกระดบั(EPM) นอกจากนี้ยังน าไปทดสอบทางชีวเคมีซึง่มีการค านวณความเสี่ยงไขมันต่างๆที่เป็น
สาเหตุของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว พบว่า PEAC ท าให้การสลบัต าแหน่งในการทดสอบ 
YMTที่เกิดจาก HFD ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ รวมไปถึงการเลอืกในการทดสอบ NORT   PEAC 
สามารถปรบัปรุงระดับไขมันอย่างมีนัยส าคัญ ท าใหล้ดความเสี่ยงในการเกิดไขมันในหลอดเลือดในหนู 
นอกจากนี้ PEAC ยังเพิม่การต้านอนุมูลอิสระในซรีัม สมอง ลดการท างานของอะเซติลโคลีนเอสเทอ
เรส (acetycholinesterase และระดบั IL-6 อย่างมีนัยส าคัญท าใหล้ดการอักเสบ ดังนั้นการศึกษาน้ี
จึงท าให้เห็นว่า PEAC ท าให้ป้องกันหลอดเลือด ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ และฤทธ์ิต้านการอกัเสบ เปลอืก
สับปะรดจึงมีศักยภาพในการน ามาประยกุต์ทางด้านยาและด้านการแพทย ์
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 Extraction and application of bioactive compounds from pineapple 
peel. 

Benjarat Chauchoochat and Puttaporn Songsri 

ABSTRACT 

 
Pineapple peels are agricultural and industrial waste. Pineapple peel extract 

has been used in this sudy to prevent arteriosclerosis and the nervous system, as 
well as the antioxidant and anti-inflammatory effects of pineapple bark extract 
(PEAC) in normal (ND) and high fat diets (HFD) in Wistar rats. To increase the value of 
the pineapple peel in the use of medicine. Medical treatment Including making 
cosmetic products as wellThe male Wistars were fed ND and HFD for 9 weeks, and 
PEAC therapy began at week 6. Subsequently, a behavioral test was carried out by 
the paradigm memory performance test (YMT), the spatial memory test, the new 
object recognition test (NORT), and the anti-anxiety activity test (EPM).It is also put to 
biochemical testing, where various fat risks that cause arteriosclerosis.The results 
show that PEAC can significantly reduce the position conversion in YMT test of HFD, 
and the choice in NORT test PEAC can be improved Febrile disease can significantly 
reduce the risk of atherosclerosis in rats.In addition, PEAC increases the antioxidant 
activity in the brain serum, significantly reducing acetycholinesterase activity and IL-6 
levels, thus reducing inflammation. Therefore, this study shows that PEAC prevents 
atherosclerosis.  Antioxidant activity and anti-inflammatory effects pineapple peel 
has the potential to be applied in both pharmaceutical and medical applications. 
 
Keywords: Pineapple Peel, Arteriosclerosis, Antioxidant, Anti-Inflammatory  
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บทน า 
 

สับปะรดจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่ง  โดยประโยชน์ของสับปะรดนั้นมีอยู่
หลากหลาย เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่าง ๆ จ านวนมาก ซึ่งได้แก่ คาร์โบไฮเดรต วิตามิน
ซี วิตามินบี 1  วิตามินบี  2  วิตามินบี  3  วิตามินบี  5  วิตามินบี  6  กรดโฟลิก ธาตุแคลเซียม ธาตุ
โพแทสเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุแมงกานีส ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี เป็นต้น ซึ่งเหล่าน้ี
ถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพเราเป็นอย่างมาก และสรรพคุณสับปะรดนั้น ก็ช่วยรักษา
อาการต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายเช่นกัน เช่น โรคบิด โรคนิ่ว ช่วยบรรเทาอาการแผลเป็นหนอง ขับ
ปัสสาวะ เป็นต้น (กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ,2560) สับปะรดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศ เนื่องจากสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ ในประเทศไทยสับปะรดที่มีการปลูกมากที่สุดคือ สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย ซึ่ง
เป็นพันธ์ุที่ให้ผลขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพันธ์ุสับปะรดอื่นๆ และเป็นสับปะรดพันธ์ุที่ปลูกเพื่อส่งไปที่
โรงงานสับปะรดกระป๋อง เพื่อที่จะเอาเนื้อสับปะรดไปบรรจุใส่ในกระป๋อง ส่วนที่เหลือทิ้งจะเป็น
เปลือกและแกนสับปะรด เปลือกสับปะรดอาจเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการสกัดสารประกอบออก
ฤทธ์ิทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ ทางเลือกหนึ่งในการใช้เพือ่เพิ่มมูลค่าของเปลือกสับปะรดคือการแยก
โบรมีเลน(Ti Li และคณะ,2012) 

จากปัญหาดังกล่าวท าใหผู้้วิจัยเห็นว่าในเปลือกสบัปะรดและแกนสับปะรดที่เหลอืทิ้งนั้นมีสาร
ที่เป็นประโยชน์อยู่มาก  และปัจจุบันพบว่าในสับปะรดก็มีสารที่มีสรรพคุณที่นอกจากทางยาแล้ว ยัง
สามารถน ามาใช้ในด้านความสวยงามได้อีกด้วย โดยใช้บ ารุงผิวพรรณท าให้ใบหน้ากระจ่างใส  จึง
สนใจที่จะเอาสารสกดัจากเปลอืกสบัปะรดมาใช้ประโยชน์ โดยน าเอาสารสกัดจากสับปะรดไปทดสอบ
สารประกอบฟีนอลิกและสารอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังจะมีการน าไปใช้ประโยชน์โดยน ามาใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสารสกัดธรรมชาติได้อีกด้วย 

ในการท าปัญหาพิเศษในครั้งนี้ ได้พบกับอุปสรรคจากโควิด-19 ท าให้ได้เปลี่ยนจากการ
ปฏิบัติการในห้องทดลอง เป็นการศึกษาค้นคว้าจากบทความที่มีคุณภาพดีในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติทดแทน 
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วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้านการอกัเสบในเปลือกสับปะรด 
2.เพื่อศึกษาสารสกัดจากเปลือกสบัปะรดในการป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว(atherogenicity) 
3.เพื่อเพิ่มมลูค่าของเปลือกสับปะรดทั้งทางยา ทางการแพทย์ และทางเวชส าอาง 
4.เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกสับปะรดต่อการป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวและระบบประสาท
ของหนูทดลอง 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
1.การเตรียมเปลือกสับปะรดและการสกัดสาร  

น าเปลอืกสับปะรดมาหั่นเป็นช้ินเล็กๆ น าเข้าเครื่องอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเชียล เป็น
เวลา 72 ช่ัวโมง  ใช้เครื่องบดบดเปลอืกสับปะรดให้เปน็ผง น าผลเปลือกสับปะรด 200 กรัม แช่ในเม
ทานอล 80% เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง สารสกัดจะถูกกรองโดยกระดาษกรอง  whatmann จากนั้น
น าเข้าเครื่องระเหยแบบหมุนและท าให้แห้งต่อไป(Abayomi M. Ajayi,et al,2021 ) 
2.การออกแบบสัตว์ทดลอง 
 การทดลองจะใช้หนูวิสตาร์เพศผู้ทัง้หมด 28 ตัว น้ าหนักประมาณ 70-90 กรัม จะถูกปรบั
สภาพแวดล้อมและเลี้ยงเป็นเวลา 5 สัปดาหก์่อนจะแบ่งกลุม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 และ 2 จะได้รบั
อาหารปกติ (ND) กลุ่มที่ 3 และ 4 จะได้รับอาหารไขมันสูง (HFD)  จะเริ่มมีการบ าบัดโดยใช้สารสกัด
จากเปลือกสบัปะรด(PEAC)ในสัปดาห์ที่ 6 ในกลุ่มที่ 1 และ 3 จะได้รับการบ าบัดจากน้ ายาควบคุม 
(10 mL/kg) ส่วนในกลุม่ที่ 2 และ 4 จะได้รับการบ าบัดจาก PEAC (200 mg/kg,p.o) ท าการเลี้ยง
หนูวิสตารเ์ป็นเวลา 9 สัปดาห์ ท าการบ าบัดโดยใช้ PEAC ระหว่าง 9 – 11 ช่ัวโมงต่อวัน 4 ช่ัวโมง
สุดท้ายหลังการบ าบัด PEAC  สัตว์จะต้องถูกไปทดสอบ(Abayomi et al,2021 ) 
3.ทดสอบพฤติกรรม 

3.1 ทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยความจ าโดยใช้กระบวนทัศน์ (Y-maze) 
หนูจะถูกวางที่เขาวงกตรูปตัว Y ที่ต าแหน่ง A และปล่อยใหส้ ารวจเขาวงกตอย่างอิสระเป็น

เวลา 5 นาที บันทึกจ านวนและล าดับของแต่ละต าแหน่ง หลังการทดสอบจะท าความสะอาดอปุกรณ์
ด้วยเอทานอล 70% เพื่อขจัดร่องรอย การทีห่นูเข้าไปอยู่ในแต่ละต าแหน่งของเขาวงกตจะใหเ้ป็น
คะแนน และเปอร์เซ็นต์การสลับเป็นหน่วยวัดความจ า(Yenela et al,2018) และค านวณโดย 

การสลับที่เกิดข้ึนเอง (%) = ทางเลือก × 100  
                            ทั้งหมดที่เป็นไปได้ 

3.2 ทดสอบการจดจ าวัตถุใหม่ (NORT) 
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เริ่มท าการทดลองหลังจากการบ าบัดด้วย PEAC 4 ช่ัวโมงในครั้งสุดท้าย โดยแบ่งการทดสอบ
เป็น 2 ช่วง ช่วงแรกมีวัตถุ 2 ช้ินที่เหมือนกันวางไว้ในกล่องศึกษาพฤติกรรม ปล่อยหนูตรงกลางวัตถุ
ทั้งสอง ใหห้นูเมาส์ส ารวจวัตถุแต่ละอันในเวลา 5 นาที จากนั้นน าหนูไปพักในกรงพกัเป็นเวลา 10 
นาที ในช่วงที่ 2 เอาวัตถุใหม่ และวัตถุเดิมวางในกล่อง ศึกษาพฤติกรรม ปล่อยหนูตัวเดิมที่พักแล้ว 
10 นาที ตรงกลางวัตถุทั้งสอง จับเวลาทีห่นูสนใจวัตถุใหม่และวัตถุเก่า ในเวลา 5 นาที น าเวลาทีห่นู
สนใจวัตถุแต่ละอัน มาหาค่าดัชนีความจ า(Recognition Index) (ฉัตราภรณ์,2558) 

3.3 ทดสอบเขาวงกตบวกยกระดับ (EPM) 
ใช้อุปกรณ์ทีเ่ป็นทางเดินรูปกากบาท (Plus Maze)ขนาดความกว้างทางเดินเท่ากับ 5 

เซนติเมตร ผนงัสงู 15 ซม. กั้นเฉพาะทางเดิน 2 ทางที่อยู่ตรงกันข้าม ส่วนทางเดินอีก 2 ทางไม่มีผนัง
กั้น อุปกรณ์จะสูงจากพื้นโดยประมาณ 50 เซนติเมตร การทดลองจะใช้เวลา 5 นาที เริ่มต้นจากการ
ปล่อยหนูบริเวณตรงกลางของกากบาท บันทึกระยะเวลาการเข้าแขนที่มผีนังกั้น และไม่มผีนังกั้น(ฉัต
ราภรณ์,2558) 
4.ทดสอบทางชีวเคมี 

 หนูวิสตารจ์ะถูกการุณยฆาต 24 ช่ัวโมง หลังการบ าบัดด้วย PEAC ครั้งสุดท้าย
หลงัจากอดอาหารข้ามคืน เก็บตัวอย่างเลือดจากช่องท้อง สมองถูกตัดล้างในบัฟเฟอร์ สมองตับหัวใจ
ไตและม้ามเก็บและช่ังน้ าหนกั เลอืดถูกหมุนเหว่ียงที่ 4000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที 
อุณหภูมิห้อง(Abayomi et al,2021 ) 

4.1 การประมาณค่าระดับไขมันในเลอืด 
 ระดับคอเลสเตอรอลรวมไตรกลเีซอไรด์และ HDL ในเลือดถูกประมาณโดยใช้ชุดตรวจ
วินิจฉัยของ Randox  ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ า (LDL) ค านวณได้จาก LDL = (TC-HDL) - 
(TG/5) (Abayomi et al,2021) 

4.2 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือด 
ความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือด ถูกก าหนดโดยการค านวณดัชนี atherogenic 

อัตราส่วน HDL / LDL และดัชนีความเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ(Abayomi et al,2021 ) 
4.3 การประมาณค่าพารามเิตอร์ความเครียดออกซิเดชันในซีรั่มและส่วนเหนือสมอง  
ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์สุดท้ายของ LPO malondialdehyde (MDA) ถูกวัดในซีรั่มและ

ส่วนเหนือของสมองโดยใช้การทดสอบสารท าปฏิกริิยา thiobarbituric (TBARS) ความเข้มข้นของก
ลูตาไธโอน (GSH) ที่ลดลงในซรีั่มและส่วนเหนือของสมองถูกก าหนดโดยใช้น้ ายาของ Ellman [44] 
การทดสอบการท างานของเอนไซม์คาตาเลสในซีรัม่และส่วนเหนือสมองของสมองได้รับการพจิารณา

โดยใช้การทดสอบสีตามการสร้างสารประกอบเชิงซ้อนสเีหลอืงด้วย      และโมลบิเดต
(Abayomi et al,2021 ) 
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4.4 การประมาณค่ากิจกรรมอะเซตลิโคลีนเอสเทอเรส (AChE) 
ประเมินการท างานของ AChE ในส่วนเหนือของเนื้อเยื่อสมอง ส่วนเหนือของเนื้อเยื่อสมอง 

50  L ถูกเจือจางด้วยฟอสเฟตบฟัเฟอร์ (0.1 M,pH 7.4) 50  L ตามด้วย DTNB (0.0001) ในจาน
หลุม 96 หลุม วัดครั้งแรกหลังจาก 5 นาที จากนั้นเติม acetylthiocholine iodide (0.028 M)  50 

 L ลงไปเป็นเวลา 3 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 405 นาโนเมตร ในเครื่องอ่านไมโครเพลท (Micro 
READ 1000, Belgium) ค านวณได้จาก R = 5.74 x 104 x A/Co 

R อัตราในโมลของสารตัง้ต้นที่ไฮโดรไลซ์ / นาที / g เนื้อเยื่อ 
A การเปลี่ยนแปลงการดูดซับ / นาท ี
Co = ความเข้มข้นดั้งเดิมของเนือ้เยื่อ 
4.5 การประเมินของ Interleukin-6 (IL-6) 
ความเข้มข้นของ IL-6 (BioLegend, USA) ในส่วนเหนือของสมองถูกก าหนดตามค าแนะน า

ของผูผ้ลิต IL-6 ELISA (BioLegend ELISA MAX ™ Deluxe kit, USA) การวัดทั้งหมดท าที่
อุณหภูมิห้องโดยใช้เครื่องอ่านไมโครเพลทพร้อมฟิลเตอร์ 450 นาโนเมตร (Micro READ 1000, 
Belgium) (Abayomi et al,2021 ) 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลทัง้หมดถูกน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ย±ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (SEM) 
และใช้ค่านัยส าคัญทางสถิติส าหรบั p <0.05วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (ANOVA) วิเคราะห์เพิ่มเตมิโดยการทดสอบโพสต์ฮอคของ Newman-Keuls  ด้วย GraphPad 
Prism® software version 5.01(Abayomi et al,2021 ) 

 
ผลการศึกษา 

 
 ผลของการศึกษาสารสกัดจากเปลอืกสบัปะรด (PEAC) ต่อน้ าหนักตัวและน้ าหนักอวัยวะ 
หลงัจากที่หนูวิสตาร์กลุ่มที่ไดร้ับอาหารไขมันสูง (HFD) และอาหารปกติ (ND) เป็นเวลา 9 สัปดาห์ 
พบว่ากลุ่มที่ให ้HFD มีน้ าหนักตัวสงูสุดไม่แตกต่างจากกลุม่ ND อย่างมีนัยส าคัญ และในอวัยวะ ไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที ่1) 
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ตารางท่ี 1   ผลของ PEAC ต่อน้ าหนักตัวและน้ าหนักอวัยวะ 
 

ท่ีมา : Abayomi et al (2021) 
ผลของ PEAC ต่อสมรรถภาพความจ าในหนูในกลุ่ม ND และหนใูนกลุม่ HFD พบว่าหนูใน

กลุ่ม HFD มีประสิทธิภาพการท างานของความจ าเชิงพื้นทีล่ดลงอย่างมีนัยส าคัญ ในการทดสอบ Y-
maze เมื่อเปรียบเทียบกับน้ ายาควบคุม [F (3, 20) = 22.84, p < 0.0001] ตามด้วยการบ าบัดด้วย 
PEAC (200 mg/kg, p.o) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ลดความจ าเสื่อมทีเ่กิดจาก HFD ในหนูอย่างมี
นัยส าคัญ และใน PEAC เช่นกัน (ภาพที่ 2A) 

ผลของ PEAC ต่อประสทิธิภาพความจ าในการท างานของที่ไม่ใช่ความจ าเชิงพื้นที่ของหนูใน
กลุ่ม ND และในกลุ่ม HFD พบว่ากลุ่ม HFD ท าให้ประสทิธิภาพของหน่วยความจ าในการท างานที่
ไม่ใช่เชิงพื้นที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ในการทดสอบ NORT เมื่อเปรียบเทียบกบัน้ ายาควบคุม[F (3,20) 
= 54.60, p <0.0001] ตามด้วยการบ าบัด PEAC (200 mg. / kg., po) ลดความจ าเสื่อมที่เกิดจาก
HFD ได้อย่างมีนัยส าคัญ (ภาพที่ 2B) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2A ผลของสารสกัดจากเปลอืกสบัปะรด 
ต่อความจ าเชิงพื้นที ่
ท่ีมา : Abayomi et al (2021)  
 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2B  ผลของสารสกัดจากเปลอืกสบัปะรด 
ต่อหน่วยความจ าการท างานที่ไม่ใช่เชิงพื้นที ่
ท่ีมา : Abayomi et al (2021) 
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ผลของสารสกัดจากเปลือกสับปะรดต่อการต้านความวิตกกงัวลในอาหารปกติและอาหาร
ไขมันสูงในหนู ในการทดสอบ EPM พบว่าหนูในกลุ่ม HFD มรีะยะเวลาทีอ่ยู่ในแขนที่เปิดลดลงอย่างมี
นัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกบักลุ่ม ND เมื่อได้รบัการบ าบัดด้วย PEAC จะท าให้เพิ่มระยะเวลามากข้ึน 
เปอร์เซ็นต์การเข้าไปในแขนที่เปิด หนูกลุม่ HFD จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญและจะเพิ่มข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญเมื่อบ าบัดด้วย PEAC เมื่อเทียบกับหนูกลุ่ม ND ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ และ
ในดัชนีการหลกีเลี่ยงแขนทีเ่ปิด ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อมกีารบ าบัดด้วย PEAC หนูกลุม่ HFD ที่
ได้รับการบ าบัดด้วย PEAC จะมีค่าพารามิเตอร์ลดลงเมื่อเทยีบกับหนูกลุ่ม HFD 

ผลของ PEAC ต่อระดับไขมันในหนูทีก่ิน ND และหนูทีก่ิน  HFD  แสดงในไขมันในเลือด 
คอเลสเตอเรลรวมและไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ า (LDL) เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญในหนทูี่เลี้ยงด้วย 
HFD เทียบกับหนูที่กิน ND และไม่รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในระดับไตรกลเีซอไรด์ ในการบ าบัด
ด้วย PEAC ช่วยเพิ่มระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง (HDL) ใน ND และ HFD ได้อย่างมี
นัยส าคัญ(ภาพที่ 4C) นอกจากนี้การให้ PEAC กับหนทูี่เลี้ยงด้วย HFD กลับท าให้ LDL ที่เพิ่มสูงข้ึนใน
(ภาพที่ 4D) 
 
                 

 
ภาพท่ี 4D ผลของ PEAC ต่อระดบั      

ไขมัน (D)ไลโปโปรตีนความ
หนาแน่นต่ า 

           ท่ีมา : Abayomi et al (2021) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4C ผลของสารสกัดจากเปลอืกสบัปะรด 
             ต่อระดับไขมัน (C) ไลโปโปรตีน               
             ความหนาแน่นสูง 
 ท่ีมา : Abayomi et al (2021)    
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ผลของ PEAC ต่อความเสี่ยงของการเกิดไขมันในหนูทีก่ิน ND และหนูทีก่ิน HFD พบว่ากลุ่ม
อาหารไขมันสูงอัตราส่วน HDL/LDL ลดลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกบักลุม่ ND การบ าบัดด้วย 
PEAC ทั้ง ND และ HFD ช่วยลดค่าดัชนีหลอดเลือดได้อย่างมีนัยส าคัญ (ภาพที่ 5C) 

 
 
 
ภาพท่ี 5C ผลของสารสกัดจากเปลือกสับปะรดต่อความเสี่ยงของการเกิดไขมัน ต่ออาหาร ND และ 

อาหารHFD (C) ดัชนีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ    
ท่ีมา : Abayomi et al (2021) 

 
ผลของ PEAC ต่อความเครียดในซีรั่มและสมอง  ใน ND และ HFD ดัชนีของลิพิดเปอรอ์อกซิ

เดช่ันในซีรั่มเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  PEAC ช่วยเพิ่มระดบัมาลอนไดดีไฮด์ในซีรัม่อย่างมีนัยส าคัญ ใน
หนูที่กิน ND แต่ลิพิดเปอรอ์อกซิเดช่ันลดลงอย่างมีนัยส าคัญเกิดจาก HFD ในซีรั่มและสมอง กลูตาไธ
โอน (GSH) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญในซีรั่ม PEAC เพิ่มระดบั GSH ในสมองของหนูในอาหารปกติอย่าง
มีนัยส าคัญ กจิกรรมเอนไซม์คาตาเลส ลดลงอย่างมีนัยส าคัญในซีรัม่และสมองของหนูทีเ่ลี้ยงด้วย 
HFD  ในหนูที่เลี้ยงด้วย ND กิจกรรมเอนไซม์คาตาเลสเพิม่ขึ้น นอกจากนี้ PEAC ยังส่งผลยอ้นกลบั
ส่งผลให้กิจกรรมเอนไซม์คาตาเลสลดลงเกิดจาก HFD ในซีรัม่และสมอง  

ผลของ PEAC ต่อการท างานของเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส(AChE) ในสมอง กิจกรรม
ของ AChE ในสมอง ในกลุม่ของหนูที่กิน HFD เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ในการบ าบัดด้วย PEAC จะ
ช่วยลด AChE ในหนูที่เลี้ยงด้วย HFD ได้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ PEAC ไม่ได้เปลี่ยนแปลงระดบั AChE 
ในหนูที่เลี้ยงด้วย ND (ภาพที่ 7) 
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ภาพท่ี 7  ผลของสารสกัดจากเปลือกสับปะรดต่อเอนไซม์อะเซตลิโคลีนเอสเทอเรสในหนูที่ได้รบั 

อาหารปกติและอาหารไขมันสงู 
ท่ีมา : Abayomi et al (2021) 

 
ผลของ PEAC ต่อระดับ interleukin-6 ของสมอง พบว่าในหนใูนกลุม่ HFD ระดับ IL-6 

เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ และในหนใูนกลุ่ม ND ไม่มีการเพิม่ข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ การบ าบัดด้วย PEAC 
จะช่วยลดระดบั IL-6 ที่เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ (ภาพที่ 8) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 ผลของสารสกัดจากเปลอืกสับปะรดต่อ interleukin-6 (IL-6) ของสมองในอาหารปกติและ 

หนูที่กินอาหารไขมันสูง  
ท่ีมา : Abayomi et al (2021) 

วิจารณ์ผลการศึกษา 
 

การบ าบัดด้วย PEAC จะช่วยลดคอเลสเตอรอลและ LDL อย่างมีนัยส าคัญ เพิ่ม HDLในหนูที่
เลี้ยงด้วย HFD แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิม่ข้ึนของภาวะสมองเสือ่ม PEAC จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการรักษาผูป้่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง   
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ในสารสกัดจากเปลือกสบัปะรดพบว่ามโีบรมีเลนและสารประกอบฟีนอลิกที่สามารถลด
คอเลสเตอรอลในโรคอ้วน โดยการสลายตัวของคอเลสเตอรอล (Zoya et al,2016) การมเีสน้ใยที่
ละลายน้ าได้ในปริมาณสูงในเปลอืกยังสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลท าใหก้ารดูดซมึในกระเพาะ
อาหารและล าไส้เล็กลดลง (NB et al,2012) การบ าบัดด้วย PEAC ช่วยเพิ่มอัตราส่วน HDL / LDL 
ได้อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ PEAC ยังปรบัปรุงระดับไขมนัและลดค่าดัชนีหลอดเลือดจะ
พิจารณาไลโปโปรตีนแตล่ะชนิด จึงช้ีให้เห็นว่า PEAC มีคุณสมบัติในการปอ้งกันหลอดเลือดส่วนหนึ่ง
เนื่องจากมีโบรมีเลนและสารประกอบฟีนอลิกอื่นๆในการศึกษาน้ีหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสงูเป็น
เวลา 9 สัปดาห์แสดงใหเ้ห็นถึงความบกพร่องทางพฤติกรรมในการทดสอบ Y-maze, NORT และ 
EPM  พบว่ามีดัชนีการสลบัและการเลือกปฏิบัตทิี่ถูกต้องลดลงใน Y-maze และ NORT ผลการศึกษา
แสดงใหเ้ห็นว่าอาหารไขมันสงูช่วยเพิ่มระดับความวิตกกงัวลในสัตว์ทดลอง 

  ผลการวิจัยเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงของระดบั AChE ในสมองแสดงใหเ้ห็นว่าอาหารไขมัน
สูง 9สปัดาห์ท าให้ระบบประสาทโคลเีนอรจ์ิค (cholinergic) หยุดชะงัก การบ าบัดโดยการให้ PEAC 
กับหนทูี่เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสงู จะช่วยลดการท างานของอะเซตลิโคลีนเอสเทอเรสในสมอง ในหนูที่
เลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูง เป็นเวลา 9 สัปดาห์ และบ าบัดด้วย PEAC เป็นเวลา 4สัปดาห์ ช่วยลด
ความเครียดจากการออกซเิดช่ันในเลือดโดยช้ีใหเ้ห็นว่า สารประกอบโพลีฟีนอลิกยบัยั้งการผลิตอนมุูล
อิสระ(ROS) ที่มากเกินไป(Samir et al,2018)  อาหารไขมันสูงลด GSH  ในซีรั่มลงอย่างมีนัยส าคัญ 
GSH มีความส าคัญในการก าจัดอนุมลูอสิระ นอกจากนี้การบ าบัดด้วย PEAC ของหนทูี่เลี้ยงด้วย
อาหารไขมันสูงหยุดชะงักการเผาผลาญผ่านการท าให้ ROS เป็นปกติ อาหารที่มีไขมันสูงท าหน้าที่
สังเคราะห์และการหลั่งของไซโตไคน์ น าไปสู่การผลิตไซโตไคน์มากข้ึน  ในไซโตไคน์ท าให้เกิดการ
อักเสบ PEAC ช่วยลดระดับ IL-6 ในหนูทีเ่ลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูงอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ PEAC ไป
ต้านการอักเสบเป็นผลมาจากการมีอยู่โบรมีเลนและฟลาโวนอยด์ในเปลือกสับปะรด (Muhammad 
et al,2020) 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1.ในการศึกษาครั้งนี้ในสารสกัดจากเปลอืกสบัปะรด (PEAC) พบว่ามีโบรมีเลนและสารประกอบฟีนอ
ลิก ซึ่งสามารถลดคอเลสเตอรอลโดยการสลายตัวคอเลสเตอรอลได้ 
2.นอกจากนี้ยังพบว่ามเีส้นใยที่ละลายน้ าได้สงูในเปลือกสบัปะรดโดยสามารถไปลดคอเลสเตอรอลใน
กระเพาะและล าไสเ้ลก็ท าให้ดูดซึมน้อยลงได ้ 
3.ในสารประกอบฟีนอลิกจะช่วยไล่และยับยั้งการผลิตอนุมลูอิสระที่มากเกินไปท าให้ช่วยลด
ความเครียดจากการออกซเิดช่ันในเลือด  
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4.โบรมีเลนและฟลาโวนอยด์ในเปลือกของสบัปะรดยังช่วยลดระดับ IL-6 และท าให้ต้านการอักเสบ 
5.เปลือกสับปะรดจึงเป็นประโยชน์ของการเพิ่มความจ า ลดความอ้วน ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการ
อักเสบ จงึเป็นประโยชน์ในการป้องกันภาวะแทรกซอ้นในโรคอ้วน 
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ภาคผนวก 
 



ผ 1 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การออกแบบและวางแผนการทดลอง 

ภาพท่ี 2 ผลของสารสกัดจากเปลือกสบัปะรด (PEAC) ต่อ (A) เชิงพื้นที่ (B) หน่วยความจ าการท างานที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ของ    
อาหารปกติและอาหารไขมันสงูที่ทดสอบใน YMT และ NORT ล าดับ 



ผ 2 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ผลของสารสกัดจากเปลอืกสับปะรดต่อการต้านความวิตกกังวลในอาหารปกติและอาหารไขมันสงูในหนู  

 

ภาพท่ี 4 ผลของสารสกัดจากเปลือกสบัปะรดต่อการลดไขมนัในเลือดในหนูที่ได้รบัอาหารปกติและอาหารไขมันสูง 
(A) คอเลสเตอรอลรวม (B) ไตรกลีเซอไรด ์(C) ไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง (D) ไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ า 

 



ผ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ผลของสารสกัดจากเปลอืกสับปะรดต่อฤทธ์ิการต้านมะเร็งในอาหารปกติและอาหารไขมันสูง (A)  
อัตราส่วน HDL / LDL; (B) ดัชนี Atherogenic; (C) ดัชนีความเสี่ยงโรคหลอดเลอืดหัวใจ 

 



ผ 4 

ภาพท่ี 6 ผลของสารสกัดจากเปลอืกสับปะรดต่อพารามเิตอร์ความเครียดออกซเิดช่ันในอาหารปกติ 
และอาหารไขมันสงู (A)มาลอนไดแอลดีไฮด์ในเซรั่ม; (B) มาลอนไดแอลดีไฮด์ในสมอง; (C) 
เซรัม่ลดกลูตาไธโอน (D) สมองลดกลูตาไธโอน; (E) คาตาเลสในเซรั่ม; (F) คาตาเลสในสมอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ผลของสารสกัดจากเปลอืกสับปะรดต่อเอนไซมอ์ะเซติลโคลีนเอสเทอเรสในหนทูี่ได้รับอาหาร 
ปกติและอาหารไขมันสูง 

 

ภาพท่ี 8 ผลของสารสกัดจากเปลอืกสับปะรดต่อ interleukin-6 (IL-6) ของสมองในอาหารปกติและหนูที ่
กินอาหารไขมันสูง  

 



ผ 5 

 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลของ PEAC  ต่อน้ าหนักตัวและน้ าหนกัอวัยวะ 

 


