
ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สํานกังานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล

สรรพคุณ
ผลช่วยขบัปัสสาวะ บรรเทาอาการ
อกัเสบในทางเดนิปัสสาวะ
การใชพ้ื' นบา้น
ผลแก่แห้งขนาด 2.88 ก./วนั 
liposterolic extract หรือ saw 
palmetto extract (SPE) 
ขนาด 320 มก./วนั
สารสาํคญั
fatty acids (oleic, caprylic, myristic, 
lauric, stearic, palmitic, linoleic
acids), phytosterols (β-sitosterol), 
flavonoids

ปาลม์ใบเลื*อย (Serenoa repens)

การศึกษาฤทธิ. บรรเทาต่อมลูกหมากโต
หลอดทดลองและสตัวท์ดลอง

• ต้าน androgen

• ยับยัAงเอนไซม์ 5α-reductase จึงลดปริมาณ DHT ในต่อมลูกหมาก
• ยับยัAงการจับของ DHT กบั androgen receptor ในต่อมลูกหมาก

• ยับยัAง α-adrenergic receptor ทาํให้กล้ามเนืAอเรียบของต่อมลูกหมากคลายตัว
• ต้านการอกัเสบ
• กระตุ้นการตายแบบ apoptosis ของเซลล์ในต่อมลูกหมาก

ปาลม์ใบเลื*อย (Serenoa repens)

ต่อ
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินิก 

• สารสกดั SPE ทีQมี fatty acids 90% ขนาด 160 มก. วันละ 2 ครัAง  ให้ผลดีกบัภาวะ
ต่อมลูกหมากโตในระดับไม่รุนแรงถึงระดับปานกลาง แต่จะให้ผลไม่ค่อยดีในระดับ
รนุแรงหรือภาวะทีQมอีาการปัสสาวะไม่อย่างออกรนุแรง ซึQงการใช้ต้องอยู่ภายใต้การดูแล
ของแพทย์

• การศึกษาในผู้ป่วย LUTS + BPH ทีQรับประทาน SPE ขนาด 160 มก. วันละ 2 ครัAง 
นาน 6 เดอืน พบว่าอาการดขีึAน 

• การเปรียบเทยีบระหว่าง SPE ขนาด 320 มก. กบัยา finasteride ขนาด 5 มก. พบว่า
มปีระสทิธภิาพใกล้เคยีงกนั แต่ยา finasteride จะทาํให้การไหลของปัสสาวะดกีว่า 

ปาลม์ใบเลื*อย (Serenoa repens)

ต่อ



การศึกษาฤทธิ. บรรเทาต่อมลูกหมากโต

การทดลองทางคลินิก

• การรวบรวมรายงานการวิจัยทางคลินิกจํานวนหนึQ งระบุว่า SPE ให้ผลดีกว่ายา 
finasteride ทัAงส่วนของอาการทีQลดลง คุณภาพชีวิตทีQดีขึA น ปัสสาวะไหลได้ดีขึA น การ
ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคนืและการปัสสาวะลาํบากลดลง โดยไม่มีผลต่อค่า PSA และ
ฮอร์โมนต่างๆ แต่มบีางการทดลองระบุว่าไม่ได้ผล

• การใช้ SPE ร่วมกบัสาร astaxanthin ทาํให้ประสทิธภิาพในการยับยัAงเอนไซม์ 5α-
reductase ดีขึAน และการใช้ SPE + ยา tamsulosin หรือ SPE + สารไลโคพีน + 
ซีลีเนียม + ยา tamsulosin สามารถเพิQมอตัราการไหลของปัสสาวะและลดอาการต่างๆ 
ของภาวะต่อมลูกหมากโตได้

ปาลม์ใบเลื*อย (Serenoa repens)

ต่อ
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

อาการขา้งเคียง 

• ปวดหัว 

• ความต้องการทางเพศลดลง 

• มีปัญหาเรืQองการหลัQงนํAากาม

• คลืQนไส้ อาเจียน และท้องเสยี 

• ทาํให้เกดิ bleeding

• ทาํให้เกดิภาวะตับอกัเสบและตับอ่อนอกัเสบ

ปาลม์ใบเลื*อย (Serenoa repens)

ต่อ

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

ปาลม์ใบเลื*อย (Serenoa repens)

ต่อ

Bleeding

• แม้จะมีรายงานการเกดิ bleeding จากการใช้ 
SPE แต่ยังไม่มีรายงานว่า SPE  เกดิปฏกิริิยา
กบัยาต้านการเกาะกลุ่มของเกลด็เลือด แต่พบ
ค่า bleeding time เพิQมขึA นเมืQอใช้ร่วมกับยา
ต้านอักเสบชนิดยับยัAง COX-2 และยา 
aspirin

ตบัและตบัอ่อนอกัเสบ

• มีรายงานการเกิดภาวะตับและตับอ่อนอักเสบ
ในชายวัย 55 ปี ซึQงใช้ SPE มาเป็นเวลา 4 ปี 

• พบภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันในชายวัย 
65 ปี ทีQใช้ SPE ขนาด 160 มก. วันละ 2 ครัAง 
มานาน 1 สัปดาห์ เพืQ อรักษาอาการปัสสาวะ
ลาํบาก 

• พบภาวะตับถูกทาํลายในชายวัย 58 ปี ทีQใช้สาร
สกดัแห้งของ SPE ขนาด 900 มก./วัน

สรรพคุณ
ผลใช้เป็นอาหารสตัว ์ยอดอ่อน
รสชาตคิล้ายยอดมะพร้าวทานได้ 
รากใช้เป็นยาขบัปัสสาวะ
การใชพ้ื' นบา้น
ไม่มขี้อมูลการใช้ส่วนผลแบบ
พืAนบ้าน
สารสาํคญั
fatty acids ทีQพบส่วนใหญ่คือ oleic, 
lauric, palmitic, myristic acids  
(รวมเรียกว่า D-004) และทีQพบ
เลก็น้อยคือ  caprylic, capric, 
palmitoleic, stearic, linoleic และ 
linolenic acids

ปาลม์ขวด (Roystonea regia Cook)



การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

หลอดทดลองและสตัวท์ดลอง 

• ยับยัAงเอนไซม์ 5α-reductase

• ทาํให้ระดับของ testosterone ลดลง

• ยับยัAง α1-adrenoceptor

• ลดขนาดของต่อมลูกหมากทีQโตขึAน

• ต้านอนุมูลอสิระ

• บรรเทาอาการซึมเศร้า

ปาลม์ขวด (Roystonea regia Cook)

ต่อ
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

• การทดสอบเปรียบเทยีบ D-004 กับ SPE และยา tamsulosin พบว่า D-004        

มปีระสทิธภิาพดกีว่า SPE แต่น้อยกว่ายา tamsulosin

• การทดสอบให้ D-004 + tamsulosin พบว่าประสทิธภิาพดีกว่าการใช้ยา tamsulosin 

เพียงอย่างเดยีว

ปาลม์ขวด (Roystonea regia Cook)

ต่อ

การศึกษาความเป็นพิษ

• ให้หนูแรทกนิ D-004 ขนาด 500-1500 มก./กก./วัน นาน 24 เดือน และขนาด 

800-2000 มก./กก./วนั นาน 12 เดอืน ไม่พบความเป็นพิษ และไม่พบความเป็นพิษ

ต่อยีนเมืQอให้ในขนาด 1000 มก./กก./วนั

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

การทดลองทางคลินิก 

     การศึกษาทางคลินิกโดยให้ผู้ป่วยทีQมีภาวะต่อมลูกหมากโตระดับปานกลาง โดย

ให้รับประทาน D-004 ขนาด 320 มก./วัน นาน 2 – 4 เดือน พบว่าผู้ป่วยมีอาการ

ดีขึA นและสามารถทนต่อยาได้ดี และมีประสิทธิภาพดีกว่า SPE เมืQอให้ในขนาดทีQ

เท่ากนัด้วย สาํหรับอาการข้างเคียงจากการใช้ยังไม่มีรายงาน

ปาลม์ขวด (Roystonea regia Cook)

ต่อ
สรรพคุณ
ผลและนํAาคัAน ล้างสารพิษ ห้ามเลือด 
ลดข้อบวม นิQวนํAาด ีนิQวทีQไต ลดไข้ 
ช่วยระบาย เป็นแหล่งวติามนิ A, B, 
C, E และ โพแทสเซียม
การใชพ้ื' นบา้น
รับประทานผลสดหรือผลทีQผ่านการ
ปรงุสกุ 
สารสาํคญั
Lycopene เป็นคาโรทนีอยด ์    
ชนิดหนึQง

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)



การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

หลอดทดลองและสตัวท์ดลอง 

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)

ต่อ

• ยับยัAงการแบ่งตวัของเซลล์ต่อมลูกหมาก 

• ยับยัAงการทาํงานของเอนไซม ์5α-reductase

• ยับยัAงการสร้าง androgen receptor 

• ลดค่า PSA ซึQงเป็นตัวบ่งชีA การเกิดความ

ผดิปกตขิองต่อมลูกหมาก

• ต้านอนุมูลอสิระ 

• ชะลอความแก่ 

• ต้านอกัเสบ 

• ลดระดับไขมันและนํAาตาลในเลือด 

• ต้านมะเรง็หลายชนิด

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

การทดลองทางคลินิก 

• ผู้ป่วยทีQรับประทานสารไลโคพีนในขนาด 15 มก./วัน นาน 6 เดือน มีค่า PSA ลดลง 

และขนาดของต่อมลูกหมากไม่ใหญ่ขึAน เมืQอเทยีบกบักลุ่มทีQได้รับยาหลอก 

• การศกึษาทางระบาดวทิยาพบว่า การบริโภคอาหารทีQอุดมไปด้วยสารไลโคพีนอย่างมะเขือ

เทศ สามารถลดความเสีQยงในการเกดิมะเรง็ต่อมลูกหมากรวมทัAงช่วยลดขนาดและยับยัAงการ

ลุกลามของเซลล์มะเรง็ดงักล่าวได้

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)

ต่อ

การศึกษาฤทธิ. ทางเภสชัวิทยา

• การศึกษาความเป็นพิษพบว่ามะเขือเทศมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง และไม่มีการ

รายงานความเป็นพิษของการบริโภคมะเขือเทศในรูปแบบของอาหาร (ค่า LD50 ของ

สารไลโคพีนในสตัวท์ดลองคอื >5,000 มก./กก. )

• หากรับประทานมากเกินไปจะทาํให้ผิวหนังมีสีเหลืองส้ม และจะหายไปเมืQอหยุด

รับประทาน 

• ในรายทีQแพ้มะเขือเทศ อาจทาํให้เกิดอาการท้องเสีย คลืQนไส้ ปวดท้อง หรือไม่อยาก

อาหารได้ 

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)

ต่อ
การศึกษาฤทธิ. ทางเภสชัวิทยา
     

     ในมะเขือเทศ 100 ก. จะมีสารไลโคพีนประมาณ 0.8-4 ก. ปริมาณของไลโคพีน

เรียงลาํดับจากน้อยไปมากคือ มะเขือเทศสด < มะเขือเทศปรุงสุก < ซุปมะเขือเทศ

เข้มข้น < นํAามะเขือเทศ < ซอสมะเขือเทศ < มะเขือเทศผง < ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ

เข้มข้น

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)

ต่อ



     ฟักข้าว หรือ Gac เป็นพืชอกีชนิดหนึQงทีQมีสารไลโคพีนสงู ซึQงน่าจะเป็นประโยชน์
ในการนาํมาใช้เพืQอบรรเทาและป้องกนัภาวะต่อมลูกหมากโต รวมทัAงลดความเสีQยง
ของการเกดิมะเรง็ต่อมลูกหมาก

     การศึกษาฤทธิvทางเภสชัวิทยาพบฤทธิvต้านอนุมูลอสิระ เพิQมภมูิต้านทาน ต้านการ
อกัเสบ และต้านเซลล์มะเรง็ แต่ยังเป็นเพียงการวิจัยในหลอดทดลองและสตัว์ทดลอง

ฟักขา้ว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.)

สรรพคุณ

เมลด็ ฆ่าพยาธ ิขบัปัสสาวะ

การใชพ้ื' นบา้น

รับประทานเมลด็ 1/2 ถ้วย/วนั

สารสาํคญั
α-tocopherol, proteins, carbohydrates, 
fatty acids (palmitic, stearic, oleic, 
linoleic), non-essential amino acids 
(cucurbitine) และ ∆5-, ∆7- และ 
∆8-phytosterols (sitosterol, 
stigmasterol)

ฟักทองขา้วเจา้ (Cucurbita pepo L.)

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

หลอดทดลองและสตัวท์ดลอง 

• สาร ∆7-sterols สามารถแย่งจับ receptor ของ DHT ได้

• เมลด็ฟักทองสามารถยับยัAงการเพิQมนํAาหนักของต่อมลูกหมาก

• เมลด็ฟักทองยับยัAงการสร้างโปรตีนและการเจริญเติบโตของเนืAอเยืQอทีQผดิปกติ

• เมลด็ฟักทองทาํให้กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะทาํงานดีขึA น ทัAงการบีบและการคลายตัว

ของหูรดู 

• นํAามันจากเมลด็ฟักทองมีฤทธิvยับยัAงเอนไซม์ 5α-reductase

ฟักทองขา้วเจา้ (Cucurbita pepo L.)

ต่อ การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินกิ

• การรับประทานสารสกดัจากเมลด็ฟักทองขนาด 500 มก.สามารถลดอาการของต่อม
ลูกหมากโต

• เมลด็ฟักทองขนาด 320 มก./วัน + SPE ขนาด 320 มก./วัน ทาํให้อาการจากภาวะ
ต่อมลูกหมากโตดีขึA น ทาํให้การไหลของปัสสาวะดีขึA น แต่ไม่มีผลต่อขนาดของต่อม
ลูกหมาก 

• อาการข้างเคียงทีQพบ คือ อาหารไม่ย่อย ท้องเสีย สูญเสียเกลือแร่เนืQองจากมีฤทธิvขับ
ปัสสาวะ และทาํให้ค่า INR เปลีQยนแปลง จึงควรหลีกเลีQยงการใช้ร่วมกบัยาต้านการเกาะ
กลุ่มของเกลด็เลือด

ฟักทองขา้วเจา้ (Cucurbita pepo L.)

ต่อ



สรรพคุณ

-

การใชพ้ื' นบา้น
ไม่มีข้อมูลการใช้แบบพืAนบ้าน 
ใช้ในรูปของสารสกดัทีQได้จาก
ละอองเกสร 
สารสาํคญั
proteins, carbohydrates, 
vitamins, minerals และ      
β-sterols

ขา้วไรย ์(Secale cereal L.)

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

หลอดทดลองและสตัวท์ดลอง 

ขา้วไรย ์(Secale cereal L.)

ต่อ

• คลายกล้ามเนืAอเรียบบริเวณท่อปัสสาวะ 

• เพิQมการบบีตวัให้กระเพาะปัสสาวะ 

• เพิQมการตายของเซลล์ในต่อมลูกหมาก 

• ยับยัAงเอนไซม ์5α-reductase

• เพิQมระดบั Zn ในเลือดและต่อมลูกหมาก 

• ยับยัAง α-adrenergic receptor 

• ต้านการอกัเสบ 

• ชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อม

ลูกหมาก

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

การทดลองทางคลินิก

• สารสกดัขนาด 750 มก. ช่วยบรรเทาอาการของภาวะต่อมลูกหมากโตได้ แต่ประสทิธิ

ในการลดขนาดต่อมลูกหมากยังสู้ยาแผนปัจจุบนัไม่ได้ 

• ยังไม่พบอาการข้างเคียงในคนปกติ แต่สําหรับผู้ทีQแพ้ละอองเกสรควรหลีกเลีQยง 

เนืQองจากอาจทาํให้เกดิอาการแพ้ได้

ขา้วไรย ์(Secale cereal L.)

ต่อ
สรรพคุณ

-

การใชพ้ื' นบา้น
ไม่มีข้อมูลการใช้แบบพืAนบ้าน    
ใช้ในรูปของสารสกดัจากราก
สารสาํคญั
สารในกลุ่ม lectines, polysaccharides, 
hydroxycoumarins, ceramides, 
lignans, sterols, phenols, 
monoterpendiols, fatty triterpene
และ phenylpropane

ตําแย (Urtica dioica L.)



การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

หลอดทดลองและสตัวท์ดลอง

• สาร lignans ยับยัAงการจับของ sex hormone binding globulin (SHBG) กับ 

receptor ทีQเซลล์ของต่อมลูกหมาก 

• สาร lectines และ polysaccharides ยับยัAงการจับของ epidermal growth factor กบั 

receptor ทีQเซลล์ของต่อมลูกหมาก 

• สารสกัดและสาร lectines มีฤทธิvต้านการอักเสบ และยับยัAงการแบ่งตัวของต่อม

ลูกหมาก คาดว่าเกดิจากการยับยัAงเอนไซม ์5α-reductase

ตําแย (Urtica dioica L.)

ต่อ
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

การทดลองทางคลินิก

• การรับประทานสารสกัดนํAาจากส่วนรากขนาด 120 มก. วันละ 3 ครัAง นาน 6 เดือน 

ช่วยให้อาการต่างๆ จากภาวะต่อมลูกหมากโตรวมทัAงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึAน ขนาด

ของต่อมลูกหมากลดลง ซึQงผลดงักล่าวคงอยู่ถงึ 18 เดอืน แต่ไม่มผีลต่อระดับของ PSA 

และ testosterone 

• การใช้ SPE ขนาด 160 มก. + สารสกัดรากตาํแย 120 มก. วันละ 2 ครัAง นาน 6 

เดือน ในผู้ป่วยทีQมีอาการระดับปานกลาง และระดับรุนแรง พบว่าให้ผลดีกว่ายาหลอก

ในแง่ของฤทธิvต้านการอกัเสบ และอาการปัสสาวะขดั 

ตําแย (Urtica dioica L.)

ต่อ

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

การทดลองทางคลินิก

• การใช้ SPE ขนาด 160 มก. + สารสกดัรากตาํแย 120 มก. เทยีบกบัยา tamsulosin

ขนาด 0.4 มก./วัน นาน 15 เดือน ในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต พบว่ามีประสิทธิภาพดี

พอๆ กนั และผู้ป่วยทนยาได้ด ี

• บางการทดลองระบุว่า แม้การใช้ SPE +สารสกดัรากตาํแยจะสามารถเพิQมการไหลของ

ปัสสาวะและทาํให้อาการทีQเกีQยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะดีขึAน แต่กลับไม่มีผลต่อขนาด

ของต่อมลูกหมากเลย

ตําแย (Urtica dioica L.)

ต่อ
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

การทดลองทางคลินิก 

• อาการข้างเคียงทีQพบมีเพียงเล็กน้อย เช่น ท้องเสีย ทางเดินหายใจผิดปกติ    

แต่ไม่ต่างจากกลุ่มทีQได้รับยาหลอก 

• ตาํแยมีสารแทนนิน ซึQงสามารถลดการดูดซึมธาตุเหลก็ได้ ดังนัAนหากต้องการใช้

ร่วมกนั ควรรับประทานห่างกนัอย่างน้อย 2 ชัQวโมง

ตําแย (Urtica dioica L.)

ต่อ




