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โรคความดัน โลหิ ต สู ง (hypertension) เป น โรค ท่ี รู จั กกัน ดี เป น โรค ไม ติ ดตอ เร้ือรั ง  (Non-

Communicable Diseases; NCD) โดยจะตรวจพบไดจากการวัดความดันโลหิต ไดในระดับที่สูงกวาปกติ

เรื้อรังอยูเปนเวลานาน   องคการอนามัยโลกกําหนดไววา ผูที่มีความดันโลหิตมากกวา 140/90 มม.ปรอท  

ถือวาเปนโรคความดันโลหิตสูง และผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูงและไมรักษาใหถูกตองจะเพ่ิมความเส่ียงตอ

การเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคอัมพาตจากหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหลอดเลือดในสมองแตก โรคหัวใจขาด

เลือด โรคหัวใจวาย โรคไตวาย หลอดเลือดแดงใหญโปงพอง เปนตน   โชคเบอรรี่ (Aronia melanocarpa 

(Michx.) Elliott) อยูในวงศ Rosaceae เปนไมพุมผลัดใบ ตระกูลเดียวกับกุหลาบมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกา

เหนือ (1) สารสําคัญในโชคเบอรรี่คือ สารกลุม anthocyanins ไดแก cyanidin-3-galactoside, cyanidin-3-

arabinoside และ cyanidin-3-xyloside (2) ซ่ึงการศึกษาวิจัยทางคลินิกของโชคเบอรรี่ที่เกี่ยวของกับความ

ดันโลหิตสูงมีดังนี้ 

การศึกษาในผูที่มีความดันโลหิตปกติ และความดันโลหิตสูงเกรด 1 (Systolic blood pressure : 

SBP 130 - 159 และ Diastolic blood pressure : DBP 85 -  99 มม. ปรอท) จํานวน 23 คน (เพศชาย 12 

และเพศหญิง 11 คน) แบงออกเปน 2 กลุม โดยดูจากความเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด  

กลุมที่  1 เปนกลุม sympathetic activity (กลุมที่มีความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง )  

กลุมที่ 2 เปนกลุม parasympathetic activity (กลุมที่มีความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดตํ่า ) 

โดยใหทุกคนดื่มนํ้าโชคเบอรรี่ 200 มล./วัน รวมกับมื้ออาหาร นาน 4 สัปดาห โดยนํ้าโชคเบอรรี่ 200 มล. มี

สาร phenolic เทากับ 386 ± 9.7 มก./100 ก. สมมูลของกรดแกลลิก (gallic  acid) พบวากลุมที่ 1 ระดับ

ความดันโลหิต SBP ตลอด 24 ชม และชวงกลางวันลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือลดลงจาก 140.8 ± 9.3 

เปน 132.3 ± 15.4 และ 144.7 ± 9.8 เปน 134.7 ± 16.9 มม. ปรอท  ในขณะที่กลุมที่ 2 ความดันโลหิต 

SBP ตลอด 24 ชม และชวงกลางวันลดลงเชนกันแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความดันโลหิตชนิด DBP ชวง

กลางวันในกลุมที่ 1 ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ลดลงจาก 89.4 ± 6.8 เปน 83.5 ± 9.0 มม. ปรอท  

ในขณะท่ีกลุมที่ 2 ไมมีการเปล่ียนแปลง  จากการศึกษาสรุปไดวาการดื่มนํ้าโชคเบอรรี่ในกลุมที่มีความเสี่ยง

โรคหัวใจและหลอดเลือด ขนาด 200 มล./วัน นาน 4 สัปดาห สามารถลดความดันโลหิตท้ัง SBP และ DBP ได 

(2)  การศึกษาแบบขามกลุมและปกปดฝายเดียว (single blinded crossover trial) ในผูปวยความดันโลหิต

สูง จํานวน 37 คน อายุระหวาง 40 - 70 ป ความดันโลหิต SBP 130 - 159 มม. ปรอท  ความดันโลหิต DBP 



80 - 99 มม. ปรอท  โดยแบงผูปวยออกเปน 2 กลุม  กลุมท่ี 1 ใหดื่มนํ้าโชคเบอรรี่สกัดเย็น 300 มล./วัน (มี

สาร anthocyanins 966 มก.)  รวมกับผงโชคเบอรรี่อบแหง 3 ก./วัน (มีสาร anthocyanins 58 มก.)  โดย

แบงรับประทานวันละ 2 ครั้ง เชา และเย็น  กลุมที่ 2 ใหดื่มเคร่ืองดื่มหลอก ในขนาดที่เทากัน นาน 8 สัปดาห  

และทําการสลับกลุมโดยไมมีชวงพัก  พบวากลุมท่ีไดรับนํ้าและผงโชคเบอรรี่ มีผลลดระดับความดันโลหิต SBP 

จาก 133.0 ± 10.0 เปน 130.6 ± 13.4 มม. ปรอท และระดับความดันโลหิต DBP ลดลงจาก 82.9 ± 7.2 

เปน 81.3 ± 7.3 มม. ปรอท แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่กลุมท่ีไดรับเครื่องดื่มหลอกไมมีการ

เปลี่ยนแปลงของ SBP แตระดับความดันโลหิต DBP ลดลงจาก 82.9 ± 7.2 เปน 80.5 ± 7.9 มม. ปรอท (3) 

จากการศึกษาทั้งหมดของโชคเบอรรี่สรุปไดวาการดื่มนํ้าโชคเบอรรี่ ขนาด 200 มล./วัน  นาน 4  

สัปดาห  หรือดื่มน้ําโชคเบอรรี่สกัดเย็น 300 มล./วัน รวมกับผงโชคเบอรรี่อบแหง 3 ก./วัน นาน 8 สัปดาห  

สามารถลดระดับความดันโลหิต SBP และ DBP ได  ซึ่งผูที่มีแนวโนมความดันโลหิตสูง การเลือกและควบคุม

อาหารสามารถปองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได อยางไรก็ตามการปองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

นอกจากจะควบคุมเร่ืองอาหารแลว ตองพักผอนใหเพียงพอ ไมเครียด การควบคุมนํ้าหนัก การออกกําลังกาย 

เปนตน  โดยที่การควบคุมความดันโลหิตไดจะสงผลใหลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดซ่ึงจะ

เปนผลดีตอสุขภาพ  ดังนั้นการรับประทานโชคเบอรรี่นาจะเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการปองกันโรคความดัน
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