โรคเบาหวาน

ชาสมุนไพรกับการลดน้ําตาลในเลือด

โรคเบาหวาน เป็ นภาวะที ร่างกายมีระดับนําตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิ ดเนื องจาก
การขาดฮอร์โมนอิ นซูลิน หรือประสิ ทธิ ภาพของอิ นซูลินลดลง ทําให้ร่างกายไม่สามารถ
นํานําตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ
สิ งทีบ่งชีว่าเป็ นเบาหวาน
• มีระดับนําตาลทีสภาวะทัวไป สูงกว่า 200 มก./ดล. ร่วมกับมีอาการของเบาหวาน
• มีระดับนําตาลหลังอดอาหาร สูงกว่า 126 มก./ดล.
• มีระดับนําตาลสูงกว่า 200 มก./ดล. เป็ นเวลา 2 ชม. หลังจากการรับประทานนําตาล
กลูโคส 75 ก. (glucose tolerance test)
• มีค่าระดับนําตาลสะสม (HbA1c) มากกว่า 6.5%

หม่อน
ชือวิ ทยาศาสตร์ Morus alba L.

หมอน
Morus alba L.

ชือวงศ์

Moraceae

ชืออังกฤษ

mulberry tree, white mulberry

ส่วนทีใช้

ใบ

สรรพคุณแผนไทย
ใบ รสจืดเย็น ใช้เป็ นยาขับเหงือ( แก้เจ็บคอ ต้มดื(มแก้ไข้ ตัวร้อน แก้รอ้ นใน กระหายนํ3า
แก้ไอ ระงับประสาท
ผล ต้มกินเป็ นยาเย็น ยาระบายอ่อนๆ แก้ธาตุไม่ปกติ ดับร้อน ทําให้ชุม่ คอ บํารุงไต

งานวิจยั ในสัตว์ทดลอง
สารสกัดด้วยนําร้อน, สารสกัดนํา, ผงใบหม่อน, ชาใบหม่อน
สัตว์ทดลองปกติ และทีถูกเหนี ยวนําให้เป็ นเบาหวาน
ผลการทดลอง
- ต้านอนุมลู อิ สระ
- ลดระดับนําตาลในเลือด
- ยับยังการดูดซึมของกลูโคสในลําไส้
- ยับยังเอนไซม์ α-glucosidase
- กระตุ้นการหลังอิ นซูลิน
สารสําคัญในการออกฤทธิT
- สาร 1-deoxynojirimysin (DNJ)
- สารโพลีแซคคาไรด์

อาสาสมัครทีกําลังจะเป็ นโรคเบาหวาน
ระดับนําตาลในเลือด 100-140 มก./ดล.
แคปซูลสารสกัดจากใบหม่อน ขนาด 1, 2 และ 3 แคปซูล (มี DNJ = 3, 6
และ 9 มก./แคปซูล) ก่อนรับประทานอาหาร (ข้าวต้ม 200 ก.) เป็ นเวลา
15 นาที
ผล : แคปซูลทีมีสาร DNJ 6 และ 9 มก. มีผลลดนําตาลในเลือดหลัง
รับประทานอาหาร และลดการหลังอิ นซูลิน

ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดทีไม่พึงอินซูลิน
ชาชงใบหม่อนทีมีฝักถัว ใบบิ ลเบอร์รี
ผสมอยู่
ขนาด 150 มล. วันละ 3 เวลา นาน 2
เดือน
ผล

แคปซูลผงใบหม่อน
ขนาด ครังละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครัง
(1 แคปซูล มีผงใบหม่อน 500 มก.)
หลังอาหาร เป็ นเวลา 30 วัน
ผล

- ระดับนํ,าตาลในเลือดลดลง

- ระดับนําตาลในเลือดลดลง
- การควบคุมระดับนําตาลในเลือดดีขึน
- ลดคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์
กรดไขมันอิ สระ LDL, VLDL, เพิ ม HDL

อาสาสมัครปกติ
ชาใบหม่อน
ขนาด 2 ก./นําร้อน 100 มล. หรือนําอุ่น
ให้สารละลายซูโครส 75 ก. หลังให้ชา 30
นาที
ผล
- ช่วยควบคุมระดับนําตาลในเลือดหลัง
รับประทานอาหารได้
- ไม่มีผลต่อความไวต่ออิ นซูลิน
- ไม่ทาํ ให้เกิ ดอาการไม่พึงประสงค์

สารสกัด 80% เอทานอลจากใบหม่อน
ขนาด 0.4, 0.8 และ 1.2 ก. (สาร DNJ = 6,
12 และ 18 มก. ตามลําดับ)
ให้สารละลายซูโครส 50 ก. หลังให้หม่อน
ผล
- สารสกัดขนาด 0.8 และ 1.2 ก. มีผลลด
ระดับนําตาล
- ลดการหลังอิ นซูลิน

อาสาสมัครปกติ
กลุ่มทีได้รบั สารสกัดนําจากใบ ขนาด
1.25, 2.5, และ 5 ก. พร้อมกับสารละลาย
มอลโตส 75 ก.
กลุ่มทีได้รบั สารสกัดนําจากใบ ขนาด 5
ก. เป็ นเวลา 30 นาที ก่อนให้สารละลาย
มอลโตส
ผล
- ลดระดับนําตาลในเลือดได้
- การได้รบั สารสกัดก่อนหรือพร้อมกับ
อาหาร ให้ผลไม่แตกต่าง

สารสกัดจากใบหม่อน
ขนาด 3.6 ก./วัน (วันละ 3 ครังๆ ละ
1.2 ก. ก่อนอาหาร) เป็ นเวลา 38 วัน
ผล
- ไม่ทาํ ให้เกิ ดภาวะนําตาลในเลือดตํา
- ไม่เกิ ดความผิ ดปกติ ของไขมัน
- ไม่มีผลต่อค่าชีวเคมีในเลือด
- ไม่เกิ ดอาการข้างเคียงต่อระบบ
ทางเดิ นอาหาร

ข้อควรระวัง
ผูป้ ว่ ยทีใ( ช้ยารักษาเบาหวานในกลุม่ ทีอ( อกฤทธิ @ยับยัง3 เอนไซม์
α-glucosidase เช่น acarbose เพราะหม่อนอาจจะไปเสริมฤทธิ @
ของยา ทําให้น3ําตาลลดตํ(าลงมากได้

มะระขี,นก
ชือวิ ทยาศาสตร์ Momordica charantia L.
ชือวงศ์

Cucurbitaceae

ชือพ้อง

Momordica indica L., Momordica elegans Salisb.
Momordica operculata Vell.

มะระขี้นก
Momordica charantia L.

ชืออังกฤษ
ชือท้องถิ น

bitter gourd, bitter melon, bitter cucumber, carilla fruit,
มะระ ผักเหย ผักไห มะร้อยรู มะห่อย มะไห่ สุพะซู สุพะเด

วิธีการนํามาใช้

สรรพคุณ
อายุรเวท
- ผลมะระรักษาเบาหวาน
- โรคตับ
- บรรเทาอาการโรคเกาต์ และข้ออักเสบ
ตํารายาไทย
- ใบมะระในตํารับยาเขียวลดไข้
- รากในตํารับยาแก้โลหิตเป็ นพิษ และโรคตับ

• มะระสด มือละ 2 ผล
• นําคันผลมะระ นําผลสด 100 ก. นํามาผ่าครึง ขูดไส้ในและเมล็ดออก หันเป็ น
•
•

ชิ นเล็กๆ กว้าง 1 ซม. ใส่ในเครืองปันแยกกาก จะได้นํามะระประมาณ 40 มล.
ดืมหลังอาหารเช้าหรือเย็น
แคปซูลผงผลมะระขึนกดิ บแห้ง ขนาด 500 มก. รับประทานครังละ 2 - 4
แคปซูล วันละ 2 เวลา ก่อนอาหาร เช้า-เย็น
ชามะระ

ฤทธ4 ิ ทางเภสัชวิทยา

• สารสกัดด้วยอัลกอฮอล์ สารสกัดด้วยอะซีโตน สารสกัดด้วยนําในรูปผงแห้ง นําคัน
ชาจากผลและใบ

• สัตว์ทดลองปกติและทีถูกเหนี ยวนําให้เป็ นเบาหวาน
• ลดนําตาลในเลือด ช่วยให้การควบคุมระดับนําตาลในเลือดดีขึน และลดขนาดการ
ใช้ฮอร์โมนอิ นซูลิน

• สารสําคัญทีออกฤทธิT คือ charantin, polypeptide, polypeptide P และ purified
protein

ผูป้ ่ วยเบาหวาน
นํ,าคัน, จากผล
ผล - ลดนํ,าตาลในเลือด
- การทนต่อกลูโคสดีขึน,
- เพิ มปริ มาณอิ นซูลิน
- ลดการดูดซึมของกลูโคส
สารสกัดนํ,าต้มจากผล
ขนาด 500 มก./คน
ผล - ลดนํ,าตาลในเลือด

ผงแห้ง
ขนาด 5 ก. วันละ 3 ครัง, เป็ นเวลา 21 วัน
ผล - ระดับนํ,าตาลจะลดลง 25%
สาร Polypeptide-p จากผล
ฉี ดเข้าใต้ผิวหนังของผูป้ ่ วย (ขนาดขึน,
กับระดับนํ,าตาลในเลือดของผูป้ ่ วย)
ผล - ผูป้ ่ วยทีอายุน้อยจะตอบสนองได้ดี
แต่ในผูป้ ่ วยทีสูงอายุไม่ได้ผลชัดเจน
- จะออกฤทธิ4 นาน 4 - 8 ชม.
- ไม่พบการแพ้

ผูป้ ่ วยเบาหวาน
สารสกัดเมทานอลจากผล
ขนาด 50% ผสมในยารักษาเบาหวาน
(metformin หรือ glibenclamide หรือทัง
2 ตัว) เป็ นเวลา 7 วัน
ผล - ลดนํ, า ตาลได้ ดี ก ว่ า การใช้ ย าเพี ย ง
อย่างเดียว

มะระขีนก
ขนาด 800-1,600 มก./วัน ร่วมกับยา
เบาหวาน
ผล - ระดับนําตาลในเลือดลดลง
- ผลข้างเคียงเล็กน้ อย คือ ภาวะ
นําตาลในเลือดตํา

อาสาสมัครปกติ

• แคปซูลมะระ
• ขนาดเทียบเท่ากับผลสด 8 ผล/วัน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
• ผล
- ฤทธิ4 อย่างอ่อนในการลดระดับนํ,าตาล
- เพิ มความไวของอิ นซูลิน

ข้อควรระวัง
- อย่ารับประทานเมล็ดของผลสุก เพราะว่ามีพิษ
- การใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวาน เพราะอาจทําให้เกิ ดภาวะนําตาลในเลือด
ตําได้

สรุป
- มะระมีผลลดนําตาลในเลือดของผู้ทีเป็ นเบาหวานได้ และมีสารสําคัญหลาย
ชนิ ดทีออกฤทธิT ต้านเบาหวาน
- มีศกั ยภาพเสริ มการรักษาเบาหวานของยาแผนปัจจุบนั ได้
- การศึกษาเพิ มเติ มในเรืองขนาดทีเหมาะสมในการรับประทาน
และความปลอดภัยเมือรับประทานต่อเนื องนานๆ

ป"ญจขันธ&

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino

ปัญจขันธ์
ชือวิ ทยาศาสตร์
ชือวงศ์
ชืออังกฤษ
ชือท้องถิ น
ส่วนทีใช้เป็ นยา

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
Cucurbitaceae
Gynostemma, Penta Tea, Southern Ginseng,
5-leaf ginseng, Miracle grass
เบญจขันธ์ ชาสตูล เจียวกู่หลาน อมาชาซูรู
ส่วนเหนือดิน ใบ

ฤทธ4 ิ ทางเภสัชวิทยา

สรรพคุณ
ไทย ในยาพืน3 บ้านของชาวเขาเผ่าลาหูห่ รือมูเซอ ใช้ทงั 3 ต้นเป็ นยาพอก
รักษาแผล รักษากระดูกและอาการปวดกระดูก
จีน ใช้ทงั 3 ต้นแก้อกั เสบ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้หลอดลมอักเสบเรือ3 รัง
แก้หวัด บํารุงกําลัง
ญีป( นุ่ ใช้ทงั 3 ต้นป้องกันผมหงอก

•
•
•
•
•
•
•
•

ต้านมะเร็ง
เพิ มภูมิต้านทานของร่างกาย
ลดการอักเสบ
ปกป้ องตับ
ลดไขมันในเลือด
ต้านการเกิ ดแผลในกระเพาะอาหาร
ต้านอนุมลู อิ สระ
ฤทธิT ต่อหัวใจ

ฤทธ4 ิ ลดนํ,าตาลในเลือด
ส่วนสกัดซาโปนิ น สารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนื อดิ น
- ลดนํ3 าตาลในเลือด ทําให้ความทนต่อกลูโคสของหนู ดขี 3นึ ทัง3 ในหนู ปกติและหนู ท(ีเป็ น
เบาหวาน (กระตุน้ การหลังอิ
( นซูลนิ และยับยัง3 การดูดซึมของกลูโคส)
สารสกัดปัญจขันธ์ (มีสาร gypenoside 90%)
- ยับยัง3 เอนไซม์ α-glucosidase ในหลอดทดลอง
- ลดนํ3าตาลในเลือดของหนูทเ(ี ป็ นเบาหวาน
สาร phanoside
- กระตุน้ การหลังอิ
( นซูลนิ จากเบต้า เซลล์ของหนูในหลอดทดลอง
- ทําให้ความทนต่อกลูโคสดีขน3ึ เพิม( ระดับของอินซูลนิ ในหนูทเ(ี ป็ นเบาหวาน
สารสําคัญ คือ gypenosides มีโครงสร้างทีค( ล้ายคลึงกับสาร ginsenosides ทีพ( บในโสม
(ในปญั จขันธ์ม ี saponins ถึง 82 ชนิด ขณะทีใ( นโสมจะมีเพียง 24 ชนิดเท่านัน3 )

ผูป้ ่ วยทีเริมเป็ นเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน
ชาปัญจขันธ์
ขนาด 6 ก./วัน, วันละ 2 ครังๆ ละ 3 ก.
ก่อนอาหารเช้าและเย็น 30 นาที
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
ผล - ลดนําตาลในเลือด
- เพิ มความไวต่ออิ นซูลิน

ชาปัญจขันธ์
ขนาด 6 ก./วัน, วันละ 2 ครังๆ ละ 3 ก.
ก่อนอาหารเช้าและเย็น 30 นาที
เป็ นเวลา 12 สัปดาห์
ผล - ระดับนําตาลและนําตาลเฉลียสะสม
ในเลือดลดลง
- ลดภาวะดืออิ นซูลิน
- ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีผลต่อตับ ไต
และนําหนักตัว

ผูป้ ่ วยทีเริมเป็ นเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน

อาสาสมัครปกติ

ชาปัญจขันธ์
ขนาด 6 ก./วัน ร่วมกับยา gliclazide (30 มก./วัน) เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ผล
- ลดระดับนําตาลและระดับนําตาลเฉลียสะสมในเลือด
- ไม่ทาํ ให้เกิ ดภาวะนําตาลในเลือดตํา
- ไม่มีผลข้างเคียงอืนๆ

แคปซูลสารสกัดปัญจขันธ์
ขนาด 50, 200 และ 400 มก./ ครัง วันละ 2 ครัง เช้า-เย็น เป็ นเวลา 2 เดือน
ผล
- ไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ
- ไม่พบความเปลียนแปลงของค่าทางโลหิ ตวิ ทยา
- ไม่พบความเปลียนแปลงของการทํางานของเซลล์ natural killer และ
จํานวนของเซลล์ CD3, CD4 และ CD8

ข้อควรระวัง
ไม่ควรใช้ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริ น เนื องจาก
ปัญจขันธ์มีฤทธิT ยบั ยังการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด ดังนัน
จึงอาจจะไปเสริ มฤทธิT ของยา ทําให้เพิ มความเสียงของการ
เกิ ดภาวะเลือดออก

ผักเชียงดา

Gymnema inodorum (Lour.) Decne.

ผักเชียงดา
วงศ์
ชือท้องถิ น

Asclepiadaceae
ผักจิ นดา ผักเซียงดา ผักเซ็ง
ม้วนไก่ ผักฮ่อนไก่ เครือจันปา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้ เ ลื อย เถาสี เ ขี ยวซึ งจะเปลี ยนเป็ นสี นํ าตาล
เมือแก่ ลําต้ นมีนํายางใส ใบเดี ยวสี เขี ยวเข้มออก
สลับตังฉาก ดอกสี เหลืองอมส้ม ออกที ง่ามใบ ผล
เป็ นรูปหอก
ส่วนทีใช้
ใบ ใช้ผสมในตํารายาแก้ไข้
ยอดอ่อน ใบอ่อน รับประทานเป็ นผักสด หรือ
ทําเป็ นแกง

สรรพคุณ
การแพทย์พน3ื บ้านของชาวไทยใหญ่ ใช้แก้ไข้ แก้แพ้ แก้เบาหวาน รักษา
อาการท้อ งผูก เวีย นศรีษ ะ แก้ไ ข้ส นั นิ บ าต (ชักกระตุ ก) หรือเมื(อเกิด
ั ( อน
อาการคิดมาก มีอาการหย่อง คือ มีอาการจิตฟนเฟื
หมอยาพืน3 บ้านในจังหวัดเลย ใช้เป็ นยาบํารุงกําลัง แก้ปวดเมื(อยจากการ
ทํางาน
อินเดีย ใช้เป็ นยารักษาเบาหวาน

ฤทธ4 ิ ทางเภสัชวิทยา

• ฤทธิTลดระดับนําตาลในเลือด
•
•

- สารสกัดจากใบ
- ลดระดับนําตาลในเลือดของหนูทีเป็ นเบาหวาน
สารสําคัญ
- gymnemic acid
- ลดการดูดซึมของนําตาลกลูโคส
ฤทธิT ต้านอนุมลู อิ สระ
- นําคัน สารสกัดนํา สารสกัด 50%, 100% เอทานอล

ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน
รักษาด้วยยาเบาหวานเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ดืมชาผักเชียงดา ขนาด 1 ซอง/วัน (1.2 ก. ในนําร้อน 150 มล.) หลังอาหาร
3 มือ พร้อมกับยาเบาหวาน เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
ผล
- ไม่มีผลต่อระดับนําตาลและไขมันในเลือด
- ไม่กระทบต่อการทํางานของตับและไต
- ไม่พบอาการข้างเคียงทีร้ายแรง
** ข้อจํากัด คือ จํานวนผูป้ ่ วยทีเข้าร่วมการศึกษาค่อนข้างน้ อย แลระยะเวลาใน
การศึกษาสัน

อาสาสมัครปกติ
ชาผักเชียงดา ขนาด 1 และ 2 ซอง (1
ซอง = 1.5 ก. ในนําร้อน 150 มล.) ทันที
หรือภายใน 15 นาที หลังจากได้รบั
สารละลายกลูโคส
ชา ขนาด 1 ซอง ทีเวลา 15 นาที
หลังจากรับประทานอาหารคําแรก

ชาผักเชียงดา ขนาด 1 ซอง/วัน เป็ น
เวลา 28 วัน
ผล - ไม่ทาํ ให้นําตาลในเลือดตํา
- ไม่มีผลต่อการทํางานของตับ

ผล - ระดับนําตาลในเลือดลดลง
- ขนาด 2 ซอง จะให้ผลดีกว่า

สรุป
ปัจจุบนั ญีปุ่ นได้วิจยั และจดสิ ทธิ บตั รผลิ ตภัณฑ์จากผักเชียงดาในรูปแบบ
อาหารและชาชงสําหรับบํารุงสุขภาพ และควบคุมระดับนําตาลในผูป้ ่ วย
เบาหวาน
ข้อมูลทีจะมาสนับสนุนการใช้ ขนาดทีควรทีรับประทาน และข้อมูลด้าน
ความปลอดภัยยังมีน้อย

