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ไม่กสีปัดาหท์ผี่านมานี หลายๆ ท่านทีแวะเวยีนไปยงัชนัขายเครอืงดมืตามหา้งสรรพสนิคา้ รา้น
สะดวกซอื หรอืรา้นค้าทวัไป อาจเจอปรากฏการณ์ทเีรยีกว่า “หายเป็นหลุม” จนต้องเหลยีวกลบัมามอง
พรอ้มกบัตงัคาํถามว่า สนิคา้อะไรนะทหีายไปจากชนัวางอย่างไรร้่องรอยไดข้นาดนี? ซงึสาเหตุส่วนหนึง
น่าจะเกดิจากการทแีอดมนิเพจดงัอย่าง Drama-addict เจา้ของฉายา Discount man ได้เปิดสกลิใหม่ที
เรยีกว่า “หายเป็นหลุม” ใหก้บัเครอืงดมืเพอืสุขภาพยหีอ้หนึงจากโครงการหลวง ซงึมสี่วนผสมหลกัเป็น
สมุนไพร  ชนิด นันก็คือ ปญัจขนัธ์ (เจยีวกู่หลาน) คําฝอย และหญ้าหวาน จนทําให้ผู้รกัสุขภาพ
ทงัหลายอยากลมิลองไปตามๆ กนั แต่หลายๆ ท่านอาจยงัไม่ค่อยทราบข้อมูลของสมุนไพรทใีช้เป็น
ส่วนประกอบหลกัของเครอืงดมืดงักล่าว วนันีเราลองมาดูกนัดกีว่าค่ะว่า เจา้สมุนไพร  ชนิดมคีวาม
น่าสนใจอยา่งไรบา้ง 

ปญัจขนัธ์ (Gynostemma pentaphyllum  (Thunb.) Makino) หรอืเจยีวกู่หลาน เป็นพชืในวงศ์ 
Cucurbitaceae เป็นไม้เถาล้มลุก อยู่ได้หลายปี ลําต้นเล็กเรยีวยาว เลือยยาวแตกแขนง ใบเป็นใบ
ประกอบแบบฝ่ามอื ออกสลบั ส่วนมากมใีบย่อย 5 ใบ ใบย่อยรูปไข่หรอืรูปร ีดอกแยกเพศและแยกต้น 
ออกเป็นช่อตามงา่มใบหรอืปลายกงิ ช่อดอกเพศผูเ้ป็นช่อแบบช่อแยกแขนงโปรง่ ดอกเลก็มาก สเีขยีวอม
เหลอืง ช่อดอกเพศเมยีเป็นช่อสนัๆ และมดีอกน้อยกว่าช่อดอกเพศผู้ ผลมเีนือ ค่อนขา้งกลม ขนาดเลก็
มาก ผลสุกสดีํา มเีมลด็เลก็มาก 1 - 3 เมลด็ ผวิเมลด็ขรุขระ สรรพคุณพนืบา้นระบุว่า ทงัต้นเป็นยาแก้
อักเสบ แก้ไอ ขับเสมหะ และใช้พอกรักษาแผล (1) สารสําคัญทีพบเป็นสารในกลุ่มซาโปนินคือ 
ginsenoside, gypenoside การศกึษาฤทธทิางเภสชัวทิยาพบว่าสารสกดัและสารในกลุ่มซาโปนินมฤีทธิ
ตา้นเซลลม์ะเรง็หลายชนิด มฤีทธเิพมิภูมติ้านทาน บาํรุงหวัใจ ลดไขมนัและนําตาลในเลอืด ต้านการหด



เกรง็ของหลอดลม ตา้นอาการอกัเสบ และช่วยปกป้องตบัจากสารพษิ แต่ส่วนใหญ่ยงัเป็นเพยีงการศกึษา
ในหลอดทดลองและสตัวท์ดลอง สาํหรบัการศกึษาความเป็นพษิพบว่ามคีวามปลอดภยัในการบรโิภคสูง
และยงัไมม่รีายงานการเกดิพษิจากการบรโิภคในขณะนีค่ะ ( ) 

คําฝอย (Carthamus tinctorius L.) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae เป็นไม้ล้มลุก ลําต้นเป็นสัน 
เกลยีง ใบเป็นใบเดยีว รูปวงร ีขอบใบหยกัเป็นฟนัเลอืย ปลายใบเป็นหนามแหลม ดอกเป็นช่อออกที
ปลายยอด มดีอกย่อยขนาดเลก็จาํนวนมาก กลบีดอกมสีเีหลอืงเมอืแรกออก แลว้ปลยีนเป็นสแีดงอมสม้ 
ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก เมล็ดเป็นรูปสามเหลยีมขนาดเล็ก สีขาว สรรพคุณแผนโบราณระบุว่า ดอก
คาํฝอยช่วยบํารุงโลหติ บาํรุงหวัใจ บาํรงุนําเหลอืง บํารุงประสาท และใชแ้กโ้รคผวิหนัง (3, 4) สารสําคญั
ทพีบเป็นสานในกลุ่ม flavonoids, alkaloids และสารให้สใีนกลุ่ม quinochalcone เช่น safflower yellow 

A, safflower yellow B, safflomin A, safflomin C, precarthamin, carthamin การศึกษาฤทธิทางเภสัช
วทิยาพบว่าสารสกดันํามนัดอกคําฝอย และสารในกลุ่ม quinochalcone มสี่วนช่วยในการปกป้องหวัใจ
และหลอดเลอืด ช่วยลดไขมนัและนําตาลในเลอืด แต่ส่วนใหญ่ยงัเป็นเพยีงการศกึษาในหลอดทดลองและ
สตัว์ทดลอง สําหรบัการศึกษาความเป็นพษิพบว่า เมอืให้หนูเม้าส์กินสารสกดันําของดอกคําฝอยใน
ขนาด  มก./กก. ตดิต่อกนั  วนั หลอดสรา้งอสุจขิองหนูมขีนาดสนัลง และมกีารสรา้งตวัอสุจลิดลง 
เมอืเทยีบกบักลุ่มควบคุม ดงันนัจงึอาจตอ้งระมดัระวงัการบรโิภคดอกคาํฝอยในผูช้ายทมีปีญัหาเกยีวกบั
ระบบสบืพนัธุค์่ะ ( , 6) 

หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ไม้ล้มลุกอายุ
หลายปี ใบเป็นใบเดยีวเรยีงตรงขา้ม รปูใบหอกกลบัหรอืรูปใบหอกกลบัแกมขอบขนาน ขอบใบจกัฟนั
เลอืยมรีสหวาน ดอกช่อกระจุกแน่น ออกทปีลายยอด กลบีดอกสขีาว ผลแหง้ไมแ่ตก มเีมลด็เดยีว (7) ใบ
ของหญ้าหวานมคีวามหวานมากกว่านําตาลถงึ  -  เท่า สารสาํคญัททีาํใหม้รีสหวานเป็นสารในกลุ่ม 
steviol glycosides และทพีบเป็นส่วนใหญ่คอืสาร stevioside ซงึมคีวามหวานมากกว่านําตาลถงึ  - 

 เท่า แต่ไม่ก่อใหเ้กดิพลงังาน จงึเหมาะสําหรบัการใช้เป็นสารให้ความหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และผู้ทตี้องการควบคุมนําหนัก แต่อาจต้องระมดัระวงัการใช้ในผู้ทมีคีวามผดิปกตขิองไต เนืองจากมี
รายงานความเป็นพษิต่อไตในสตัว์ทดลองของสาร stevioside (8, 9) ดงันนัจงึควรหลกีเลยีงการใชห้ญ้า
หวานและสาร stevioside ในขนาดสงูและไมค่วรใชต่้อเนอืงเป็นเวลานานค่ะ 

 จากข้อมูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่าสมุนไพรทงั 3 ชนิด คอื เจยีวกู่หลาน คําฝอย และหญ้าหวาน 

ลว้นมฤีทธทิางเภสชัวทิยาทน่ีาสนใจ และเมอืนํามาทําใหอ้ยู่ในรปูของเครอืงดมืทสีามารถบรโิภคไดง้่าย 
กถ็อืเป็นอกีทางเลอืกหนึงสําหรบัผูท้รีกัสุขภาพค่ะ แต่อาจต้องระมดัระวงัสําหรบัผูท้มีขีอ้จาํกดัดงัทกีล่าว
ไวข้า้งต้นด้วยนะคะ และทสีําคญัคอื ควรทานแต่พอด ีออกกําลงักายสมาํเสมอ และพกัผ่อนใหเ้พยีงพอ 
เพยีงเท่านีเรากจ็ะมสีุขภาพทดีแีลว้ค่ะ 
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