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เตย หรือ เตยหอม (Pandan leaves) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pandanus amaryllifolius Roxb. เปน

พืชตระกูล PANDANACEAE เตยไดชื่อวาเปน “วานิลลาของประเทศเอเชียตะวันออก” เนื่องจากประเทศทาง

ตะวันตกวานิลลาเปนพืชที่มีกลิ่นหอมที่ใชกันในการปรุงอาหาร ขนม และเครื่องดื่มตางๆ ซึ่งมีราคาคอนขางสูง  

ในขณะที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานในแถบเอเชียใชใบเตยเพราะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว หางาย และ

ราคาคอนขางถูก แถมมีประโยชนมากมาย ในสมัยโบราณนิยมใชสีเขียวจากใบเตยมาแตงสีขนมหลายชนิด เชน 

ขนมชั้น ลอดชอง วุนกะทิ เปยกปูน บัวลอย ใบเตยมีสารสําคัญหลัก คือ คลอโรฟลล แคโรทีนอยด สารกลุมอัล

คาลอยด และสารที่ใหกลิ่นหอมเฉพาะตัว คือ 2-acetyl-1-pyroline (ACPY) และสารที่ใหกลิ่นหอมอื่นๆ อีก 

เชน norisoprenoids, β-ionone นอกจากนี้ยังมีสารตานอนุมูลอิสระ เชน ฟลาโวนอยด ฟนอลิก วิตามินอี 

และวิตามินซี  นอกจากนี้ยังประกอบดวยกรดอะมิโนทั้งจําเปนและไมจําเปนตอรางกาย  โดยท่ีกรดอะมิโนหลัก 

ไดแก กรดกลูตามิก (glutamic acid 0.41 มก./ก.) ตามดวยกรดแอสพาติก (aspartic acid 0.21 มก./ก.) ทรี

โอนิน (threonine 0.21 มก./ก.) เซอรีน (serine 0.17 มก./ก.) ฮีสติดีน (histidine 0.16 มก./ก.) อลานีน 

(alanine 0.16 มก./ก.) และโปรลีน (proline 0.12 มก./ก.) เปนตน (1) 

กลิ่นหอมของใบเตยเปนการรับรูไดกลิ่นจากการสูดดม หรือการสัมผัสจากทางลิ้นดวยการรับประทาน 

และสงสัญญาณไปยังสมองใหรับรูถึงกลิ่นหอมของใบเตยซึ่งทําใหเกิดความรูสึกสดชื่นซึ่งมีประโยชนตอรางกาย

และสุขภาพ  สรรพคุณทางยาแผนโบราณของเตยหอม ราก บํารุงหัวใจใหชุมชื่น แกกระษัย ตน ขับปสสาวะ 

บํารุงหัวใจ แกออนเพลีย  ใบ แกไข แกรอนในกระหายน้ํา บํารุงหัวใจ (2) ซึ่งคนสมัยกอนชอบตมน้ําใบเตยดื่ม

กันเพราะชวยแกกระหายน้ําและบํารุงหัวใจ  ในปจจุบันนี้ก็ยังนิยมตมน้ําใบเตยดื่มกันเพราะทําไดงายและราคา

ไมแพง  การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวามีการศึกษาไมมากนัก  แตก็มีศึกษาไวบางวาใบเตยมีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระ (3-4) ลดระดับน้ําตาลในเลือด (5) นอกจากนี้ยังพบวาสาร pandanin ซึ่งเปนสารกลุมอัลคาลอยด

มีฤทธิ์ตานเชื้อไวรัส ชนิด Herpes simplex virus type1 และเชื้อไขหวัดใหญ (H1N1) (6) และชาชงใบเตย

ชวยบํารุงหัวใจ (7) 

 การศึกษาทางคลินิกในผูที่มีสุขภาพดี 11 คน อายุ 19-23 ป ทั้งเพศชายและหญิง ใหดื่มชาชงใบเตย 

(ใบเตย 15 ก. น้ํา 300 มล.) ทันทีหลังจากที่ไดทําการทดสอบความทนทานตอน้ําตาล (Oral Glucose 

Tolerance Test: OGTT) ซึ่งเปนการทดสอบวัดความสามารถของรางกายในการใชน้ําตาล   พบวาระดับ



น้ําตาลในเลือดเฉลี่ยกอนและหลังดื่มชาชงใบเตยเทากับ 156 ± 63 vs 128 ± 44 มก./ดล. นอกจากนี้ยังมี

การศึกษาในผูปวยที่เปนเบาหวาน 4 คน อายุ 45-56 ป โดยใหรับประทานชาชงใบเตย (ใบเตย 15 ก. น้ํา 300 

มล.) วันละ 1 ครั้ง นาน 28 วัน พบวาระดับ HbA1C มีแนวโนมลดลง และไมมีผลตอคาชีวเคมีของตับ (8) 

 จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาใบเตยเปนสมุนไพรที่คนไทยนิยมใชเปนสีธรรมชาติในการทํา

ขนมและอาหาร นอกจากนี้สรรพคุณยาแผนโบราณ ชวยในการบํารุงหัวใจ แกรอนในกระหายน้ํา  ในสวนของ

งานวิจัยยังมีไมมากนัก แตมีการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับลดน้ําตาลในเลือดซึ่งไดผลดีแตก็ตองมีการศึกษา

เพ่ิมเติม ซึ่งคนสวนใหญนิยมที่จะบริโภคใบเตยเพราะดวยกลิ่นหอมที่สดชื่นและราคาไมแพงและปลูกงายลอง

หามาปลูกกันดูนะคะ 
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