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โรคไขมันพอกตับที่ไมไดเกิดจากแอลกอฮอล (non-alcoholic fatty liver disease: NAFLD) เป น
โรคที่พบมากขึ้นในปจจุบัน เนื่องจากเปนโรคที่มีความสัมพันธกับ โรคระบบทางเมตาบอลิก เชน เบาหวาน
ไขมัน และภาวะอวนลงพุง ซึ่งมีความชุกเพิ่มขึ้นในประชากรไทย แมวาในระยะเริ่มตนของโรคไขมันพอกตับจะ
ไมมีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน แตหากไมไดรับการรักษาที่ถูกตองอาจกอใหเกิดภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง
และอาจเพิ่ ม ความเสี่ ย งมะเร็ ง ตั บ ในอนาคตได จากการสื บ ค น งานวิ จั ย พบว า มี ส มุ น ไพรหลายชนิ ด ที่ มี
ประสิ ทธิภาพในการลดไขมันสะสมในตับในผูป ว ย NAFLD ซึ่งสมุนไพรที่มีรายงานการศึกษาทางคลิ นิก วา
สามารถชวยบรรเทาอาการของโรค NAFLD ไดแก
ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) การศึกษาพบวาขมิ้นชันมีผลลดระดับไขมัน และภาวะดื้อตออินซูลิน
ในผูปวย NAFLD เปนผลใหอาการของโรคดีขึ้นตามลําดับ เมื่อสุมใหผูปวยรับประทานแคปซูลขมิ้นชัน ขนาด
500 มก. วันละ 6 แคปซูล (ขมิ้นชัน 3 ก./วัน) นาน 12 สัปดาห ชวยลดระดับน้ําตาล อินซูลิน คาความดื้อตอ
อินซูลิน และฮอรโมนเลปติน (leptin) ซึ่งเปนฮอรโมนที่เกี่ยวของกับภาวะอวนลง โดยไมพบการเปลี่ยนแปลงนี้
ในกลุมที่ไดรับยาหลอก (1) การรับประทานยาเคอรคูมิน ขนาดวันละ 500 มก. (มีปริมาณเคอรคูมิน 70 มก.)
เปนเวลา 8 สัปดาห มีผลลดไขมันสะสมในตับของผูปวย NAFLD ลง 78.9% และยังมีผลลดน้ําหนักตัว ดัชนี

มวลกาย ระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรลชนิด LDL ไตรกลีเซอไรด ระดับน้ําตาล และคาเอนไซมที่บงชี้
ความเสียหายของตับ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) ลงอยางมี
นัยสําคัญ (2) นอกจากนี้ยังพบวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการออกกําลังกายรวมกับการรับประทาน
แคปซูลเคอรคูมิน วันละ 1,000 มก. 8 สัปดาห จะมีผลลดรอบเอว ดัชนีมวลกาย คาเอนไซม ALT และ AST
ในตับ รวมถึงชวยปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของตับมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากกวาการออกกําลังกายเพียง
อยางเดียว (3)
เมล็ดลินิน (Linum usitatissimum L.) การศึกษาในผูปวยไขมันพอกตับจํานวน 50 คน แบงกลุมให
ออกกําลังกายและเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตควบคูกับการรับประทานผงเมล็ดลินิน วันละ 30 ก. เปนเวลา
12 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการศึกษาระดับน้ําตาล อินซูลิน ความดื้อตออินซูลิน ดัชนีมวลกาย รอบเอว ปริมาณ
คอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอล ชนิด LDL ลดลงในทั้งสองกลุม แตกลุมที่ไดรับผงเมล็ดลินินมีระดับการ
ลดลงมากกวากลุมที่ออกกําลังกายเพียงอยางเดียว เมล็ดลินินยังมีผลปรับปรุงการทํางานของตับ โดยลดระดับ
เอนไซม ALT, AST, gamma-glutamyltransferase (GGT ) ซึ่งบงชี้ความเสียหายของตับ รวมถึงลดการเกิด
พังพืดในตับและปริมาณไขมันที่สะสมในเซลลตับลงดวย (4)
กระเทียม (Allium sativum L.) ทดสอบในผูปวยที่มีระดับของเอนไซม ALT, AST สูงเกินมาตรฐาน
ใหรับประทานยาเม็ดกระเทียมที่ประกอบดวย ผงกระเทียมขนาด 200 มก. วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเชาและ
เย็น หรือยาหลอก เปนเวลา 15 สัปดาห มีผลลดน้ําหนักตัวและมวลไขมันรวมในรางกายซึ่งเปนปจจัยหนึ่งของ
การโรค NAFLD อยางมีนัยสํ าคัญเมื่อเทียบกับกลุมยาหลอก อย างไรก็ตามในการศึกษานี้ ไมพบผลของผง
กระเทียมตอคาชีวเคมีอื่นในเลือด (5)
ชา (Camellia sinensis (L.) Kuntze) ทดสอบโดยแบงกลุมผูปวย NAFLD ใหดื่มชาเขียวที่มีปริมาณ
แคเทชิน (catechins) แตกตางกัน คือ 1,080 มก., 200 มก. และ 0 มก. ตามลําดับ ขนาดวันละ 700 มล. เปน
เวลา 12 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบวาดัชนีมวลกายและน้ําหนักของผูปวยในกลุมที่ไดรับแคแทชินใน
ปริมาณสูง (1,080 มก.) ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับอีก 2 กลุม นอกจากนี้ยังสงผลปรับปรุงลักษณะทาง
กายภาพของตับ ลดระดับ ALT และ 8-isoprostane ซึ่งบงชี้ถึงการเกิดความเครียดออกซิเดชันในผูปวยลดลง
โดยปริมาณแคเทชินที่ไดรับแปรผันตรงกับการลดลงของระดับของเอนไซม (6) เมื่อใหอาสาสมัครน้ําหนักเกิน
และมีระดับเอนไซมในตับสูง รับประทานแคปซูลสารสกัดจากชาเขียว ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง ติดตอกัน
12 สัปดาห สามารถลดน้ําหนักตัว ดัชนี มวลกาย คาความดื้อตออินซูลิน และระดับไขมันในเลือดอย างมี
นัยสําคัญ ควบคูกับการปรับปรุงการทํางานของตับ โดยลดระดับเอนไซม ALT, AST รวมถึงแสดงฤทธิ์ลดการ
อักเสบของตับ ผานการลดระดับของ hs-CRP และ adiponectin การสะสมไขมันในตับของกลุมที่ไดรับสาร
สกัดจากชาเขียวลดลงกวา 67% ในขณะที่กลุมที่ไดรับยาหลอกพบการเปลี่ยนแปลงเพียง 25% (7) สารสกัด

จากชาเขียวยังชวยปรับปรุงการทํางานของตับในผูปวย NAFLD เมื่อรับประทานสารสกัดจากชาเขียวในรูปของ
ยาเม็ด ขนาด 500 มก./วัน หรือยาหลอก เปนเวลา 90 วัน ใหผลลดระดับเอนไซม ALT และ AST ใหกลับสูคา
ปกติอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับยาหลอก (8)
ถั่วเหลือง (Glycine max L.) เมื่อใหผูปวย NAFLD จํานวน 45 คน แบงออกเปน 3 กลุมยอย กลุมที่
1 ใหรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ํา (กลุมควบคุม) กลุมที่ 2 รับประทานอาหารแคลอรี่ต่ําและคารโบไฮเดรตต่ํา
และกลุมที่ 3 รับประทานอาหารแคลอรี่ต่ําและถั่วเหลือง เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในสัปดาหที่ 8 พบวาผูปวยใน
กลุมที่ 3 สามารถลดระดับเอนไซม ALT ไดมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุมที่ 2 และกลุมควบคุม นอกจากนี้ถั่ว
เหลืองยังชวยลดระดับ fibrinogen ซึ่งบงชี้ถึงการเกิดพังผืดในตับลงอยางมีนัยสําคัญ (9) นอกจากนี้ยังมีผลลด
ระดับน้ําตาลและอินซูลินในเลือด ลดของสารกอการอักเสบ hs-CRP ฮอรโมนเลปติน และความดันโลหิต และ
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบผูปวยอยางนอย 5 คนในกลุมที่รับประทานถั่วเหลืองมีอาการหายขาดจากภาวะไขมัน
พอกตับ (10)
จากรายงานการวิจัยทางคลินิกของสมุนไพรขางตนพบวา สมุนไพรหลายชนิดสามารถชวยบรรเทา
อาการของโรคไขมันพอกตับ โดยออกฤทธิ์ลดภาวะดื้อตออินซูลินซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเกิดโรคไขมันพอก
ตับ รวมกับการปรับปรุงระบบเมตาบอลิสมของไขมันในตับที่เสียสมดุลใหกลับสูคาปกติ ชวยปกปองความ
เสียหายของตับ และตานการอักเสบ อยางไรก็ตามสมุนไพรอาจเพียงชวยเสริมในการปรับปรุงระบบเมตาบอลิ
สมและคาชีวเคมีบางสวนทําใหอาการของโรคดีขึ้น ซึ่งเปนการรักษาที่ปลายเหตุเทานั้น การปองกันที่ดีที่สุดคือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขยันออกกําลังกาย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง จะชวยใหการ
สะสมไขมันของตับลดลงไดดีกวาการรับประทานสมุนไพรเพียงอยางเดียว

สามารถติดตามบทความฉบับเต็มเรื่อง สมุนไพรกับโรคไขมันพอกตับที่ไมไดเกิดจากแอลกอฮอล
ไดในจุลสารขอมูลสมุนไพร ฉบับที่ 35(3) เมษายน 2561
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