ปาล์มใบเลือ* ย (Serenoa repens)
สรรพคุณ
ผลช่วยขับปัสสาวะ บรรเทาอาการ
อักเสบในทางเดินปัสสาวะ

การใช้พื'นบ้าน
ผลแก่แห้ งขนาด 2.88 ก./วัน
liposterolic extract หรือ saw
palmetto extract (SPE)
ขนาด 320 มก./วัน

สารสําคัญ
fatty acids (oleic, caprylic, myristic,
lauric, stearic, palmitic, linoleic
acids), phytosterols (β-sitosterol),
flavonoids

ภญ.กฤติยา ไชยนอก
สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาล์มใบเลือ* ย (Serenoa repens)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
• ต้ าน androgen
• ยับยัAงเอนไซม์ 5α-reductase จึงลดปริมาณ DHT ในต่อมลูกหมาก
• ยับยัAงการจับของ DHT กับ androgen receptor ในต่อมลูกหมาก
• ยับยัAง α-adrenergic receptor ทําให้ กล้ ามเนืAอเรียบของต่อมลูกหมากคลายตัว
• ต้ านการอักเสบ
• กระตุ้นการตายแบบ apoptosis ของเซลล์ในต่อมลูกหมาก

ต่อ

ปาล์มใบเลือ* ย (Serenoa repens)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินิก
• สารสกัด SPE ทีQมี fatty acids 90% ขนาด 160 มก. วันละ 2 ครัAง ให้ ผลดีกบั ภาวะ
ต่อมลูกหมากโตในระดับไม่รุนแรงถึงระดับปานกลาง แต่จะให้ ผลไม่ค่อยดีในระดับ
รุนแรงหรือภาวะทีQมอี าการปัสสาวะไม่อย่างออกรุนแรง ซึQงการใช้ ต้องอยู่ภายใต้ การดูแล
ของแพทย์
• การศึกษาในผู้ป่วย LUTS + BPH ทีQรับประทาน SPE ขนาด 160 มก. วันละ 2 ครัAง
นาน 6 เดือน พบว่าอาการดีขA นึ
• การเปรียบเทียบระหว่าง SPE ขนาด 320 มก. กับยา finasteride ขนาด 5 มก. พบว่า
มีประสิทธิภาพใกล้ เคียงกัน แต่ยา finasteride จะทําให้ การไหลของปัสสาวะดีกว่า

ต่อ

ปาล์มใบเลือ* ย (Serenoa repens)
ต่อ

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินิก

ปาล์มใบเลือ* ย (Serenoa repens)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
อาการข้างเคียง
•
•
•
•
•
•

• การรวบรวมรายงานการวิ จั ย ทางคลิ นิ ก จํา นวนหนึQ ง ระบุ ว่ า SPE ให้ ผลดี ก ว่ า ยา
finasteride ทัAงส่วนของอาการทีQลดลง คุณภาพชีวิตทีQดีขA ึน ปั สสาวะไหลได้ ดีขA ึน การ
ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนและการปัสสาวะลําบากลดลง โดยไม่มีผลต่อค่า PSA และ
ฮอร์โมนต่างๆ แต่มบี างการทดลองระบุว่าไม่ได้ ผล
• การใช้ SPE ร่ วมกับสาร astaxanthin ทําให้ ประสิทธิภาพในการยับยัAงเอนไซม์ 5αreductase ดีขA ึน และการใช้ SPE + ยา tamsulosin หรือ SPE + สารไลโคพีน +
ซีลีเนียม + ยา tamsulosin สามารถเพิQมอัตราการไหลของปัสสาวะและลดอาการต่างๆ
ของภาวะต่อมลูกหมากโตได้

ปวดหัว
ความต้ องการทางเพศลดลง
มีปัญหาเรืQองการหลัQงนําA กาม
คลืQนไส้ อาเจียน และท้ องเสีย
ทําให้ เกิด bleeding
ทําให้ เกิดภาวะตับอักเสบและตับอ่อนอักเสบ

ปาล์มใบเลือ* ย (Serenoa repens)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

ต่อ

ตับและตับอ่อนอักเสบ

Bleeding

• มีรายงานการเกิดภาวะตับและตับอ่อนอักเสบ
ในชายวัย 55 ปี ซึQงใช้ SPE มาเป็ นเวลา 4 ปี

• แม้ จะมีรายงานการเกิด bleeding จากการใช้
SPE แต่ยังไม่มีรายงานว่า SPE เกิดปฏิกริ ิยา
กับยาต้ านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด แต่พบ
ค่า bleeding time เพิQมขึAนเมืQอใช้ ร่วมกับยา
ต้ า นอักเสบชนิ ด ยั บ ยัA ง COX-2
และยา
aspirin

• พบภาวะตับอ่ อนอักเสบเฉี ยบพลั นในชายวั ย
65 ปี ทีQใช้ SPE ขนาด 160 มก. วันละ 2 ครัAง
มานาน 1 สั ป ดาห์ เพืQ อ รั ก ษาอาการปั ส สาวะ
ลําบาก
• พบภาวะตับถูกทําลายในชายวัย 58 ปี ทีQใช้ สาร
สกัดแห้ งของ SPE ขนาด 900 มก./วัน

ต่อ

ปาล์มขวด (Roystonea regia Cook)
สรรพคุณ
ผลใช้ เป็ นอาหารสัตว์ ยอดอ่อน
รสชาติคล้ ายยอดมะพร้ าวทานได้
รากใช้ เป็ นยาขับปัสสาวะ

การใช้พื'นบ้าน
ไม่มขี ้ อมูลการใช้ ส่วนผลแบบ
พืAนบ้ าน

สารสําคัญ
fatty acids ทีQพบส่วนใหญ่คือ oleic,
lauric, palmitic, myristic acids
(รวมเรียกว่า D-004) และทีQพบ
เล็กน้ อยคือ caprylic, capric,
palmitoleic, stearic, linoleic และ
linolenic acids

ปาล์มขวด (Roystonea regia Cook)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

ต่อ

หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

ปาล์มขวด (Roystonea regia Cook)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

ต่อ

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

• ยับยัAงเอนไซม์ 5α-reductase

มีประสิทธิภาพดีกว่า SPE แต่น้อยกว่ายา tamsulosin

• ทําให้ ระดับของ testosterone ลดลง

• การทดสอบให้ D-004 + tamsulosin พบว่าประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ ยา tamsulosin
เพียงอย่างเดียว

• ยับยัAง α1-adrenoceptor

การศึกษาความเป็ นพิษ

• ลดขนาดของต่อมลูกหมากทีQโตขึAน

• ให้ หนูแรทกิน D-004 ขนาด 500-1500 มก./กก./วัน นาน 24 เดือน และขนาด
800-2000 มก./กก./วัน นาน 12 เดือน ไม่พบความเป็ นพิษ และไม่พบความเป็ นพิษ
ต่อยีนเมืQอให้ ในขนาด 1000 มก./กก./วัน

• ต้ านอนุมูลอิสระ
• บรรเทาอาการซึมเศร้ า

ปาล์มขวด (Roystonea regia Cook)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินิก
การศึกษาทางคลินิกโดยให้ ผ้ ูป่วยทีQมีภาวะต่อมลูกหมากโตระดับปานกลาง โดย
ให้ รับประทาน D-004 ขนาด 320 มก./วัน นาน 2 – 4 เดือน พบว่าผู้ป่วยมีอาการ
ดีขA ึนและสามารถทนต่ อยาได้ ดี และมีประสิทธิภาพดีกว่ า SPE เมืQอให้ ในขนาดทีQ
เท่ากันด้ วย สําหรับอาการข้ างเคียงจากการใช้ ยังไม่มีรายงาน

ต่อ

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)
สรรพคุณ
ผลและนําA คัAน ล้ างสารพิษ ห้ ามเลือด
ลดข้ อบวม นิQวนําA ดี นิQวทีQไต ลดไข้
ช่วยระบาย เป็ นแหล่งวิตามิน A, B,
C, E และ โพแทสเซียม

การใช้พื'นบ้าน
รับประทานผลสดหรือผลทีQผ่านการ
ปรุงสุก

สารสําคัญ
Lycopene เป็ นคาโรทีนอยด์
ชนิดหนึQง

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)
ต่อ

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

ต่อ

การทดลองทางคลินิก
• ผู้ป่วยทีQรับประทานสารไลโคพีนในขนาด 15 มก./วัน นาน 6 เดือน มีค่า PSA ลดลง
และขนาดของต่อมลูกหมากไม่ใหญ่ขA นึ เมืQอเทียบกับกลุ่มทีQได้ รับยาหลอก

• ยับยัAงการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมาก

• ต้ านอนุมูลอิสระ

• ยับยัAงการทํางานของเอนไซม์ 5α-reductase

• ชะลอความแก่

• ยับยัAงการสร้ าง androgen receptor

• ต้ านอักเสบ

• ลดค่ า PSA ซึQงเป็ นตัวบ่ งชีAการเกิดความ
ผิดปกติของต่อมลูกหมาก

• ลดระดับไขมันและนําA ตาลในเลือด

• การศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่า การบริโภคอาหารทีQอุดมไปด้ วยสารไลโคพีนอย่างมะเขือ
เทศ สามารถลดความเสีQยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากรวมทัAงช่วยลดขนาดและยับยัAงการ
ลุกลามของเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้

• ต้ านมะเร็งหลายชนิด

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)
การศึกษาฤทธิ.ทางเภสัชวิทยา
• การศึกษาความเป็ นพิษพบว่ ามะเขือเทศมีความปลอดภัยค่ อนข้ างสูง และไม่ มีการ
รายงานความเป็ นพิษของการบริโภคมะเขือเทศในรูปแบบของอาหาร (ค่า LD50 ของ
สารไลโคพีนในสัตว์ทดลองคือ >5,000 มก./กก. )
• หากรั บ ประทานมากเกิน ไปจะทํา ให้ ผิวหนัง มีสีเ หลื องส้ ม และจะหายไปเมืQอ หยุ ด
รับประทาน
• ในรายทีQแพ้ มะเขือเทศ อาจทําให้ เกิดอาการท้ องเสีย คลืQนไส้ ปวดท้ อง หรือไม่อยาก
อาหารได้

ต่อ

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.)
การศึกษาฤทธิ.ทางเภสัชวิทยา
ในมะเขือเทศ 100 ก. จะมีสารไลโคพีนประมาณ 0.8-4 ก. ปริมาณของไลโคพีน
เรียงลําดับจากน้ อยไปมากคือ มะเขือเทศสด < มะเขือเทศปรุงสุก < ซุปมะเขือเทศ
เข้ มข้ น < นําA มะเขือเทศ < ซอสมะเขือเทศ < มะเขือเทศผง < ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ
เข้ มข้ น

ต่อ

ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.)

ฟักทองข้าวเจ้า (Cucurbita pepo L.)
สรรพคุณ

ฟักข้ าว หรือ Gac เป็ นพืชอีกชนิดหนึQงทีQมีสารไลโคพีนสูง ซึQงน่าจะเป็ นประโยชน์
ในการนํามาใช้ เพืQอบรรเทาและป้ องกันภาวะต่อมลูกหมากโต รวมทัAงลดความเสีQยง
ของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
การศึกษาฤทธิvทางเภสัชวิทยาพบฤทธิvต้านอนุมูลอิสระ เพิQมภูมิต้านทาน ต้ านการ
อักเสบ และต้ านเซลล์มะเร็ง แต่ยังเป็ นเพียงการวิจัยในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

เมล็ด ฆ่าพยาธิ ขับปัสสาวะ

การใช้พื'นบ้าน
รับประทานเมล็ด 1/2 ถ้ วย/วัน

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

ฟักทองข้าวเจ้า (Cucurbita pepo L.)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง
• สาร ∆7-sterols สามารถแย่งจับ receptor ของ DHT ได้
• เมล็ดฟักทองสามารถยับยัAงการเพิQมนําA หนักของต่อมลูกหมาก
• เมล็ดฟักทองยับยัAงการสร้ างโปรตีนและการเจริญเติบโตของเนืAอเยืQอทีQผดิ ปกติ
• เมล็ดฟั กทองทําให้ กระเพาะปั สสาวะและท่อปั สสาวะทํางานดีขA ึน ทัAงการบีบและการคลายตัว
ของหูรดู
• นําA มันจากเมล็ดฟักทองมีฤทธิvยับยัAงเอนไซม์ 5α-reductase

ต่อ

ฟักทองข้าวเจ้า (Cucurbita pepo L.)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินกิ
• การรับประทานสารสกัดจากเมล็ดฟั กทองขนาด 500 มก.สามารถลดอาการของต่อม
ลูกหมากโต
• เมล็ดฟักทองขนาด 320 มก./วัน + SPE ขนาด 320 มก./วัน ทําให้ อาการจากภาวะ
ต่ อมลู กหมากโตดีขA ึน ทําให้ การไหลของปั สสาวะดีขA ึน แต่ ไม่ มีผลต่ อขนาดของต่ อม
ลูกหมาก
• อาการข้ างเคียงทีQพบ คือ อาหารไม่ย่อย ท้ องเสีย สูญเสียเกลือแร่ เนืQองจากมีฤทธิvขับ
ปัสสาวะ และทําให้ ค่า INR เปลีQยนแปลง จึงควรหลีกเลีQยงการใช้ ร่วมกับยาต้ านการเกาะ
กลุ่มของเกล็ดเลือด

ต่อ

ข้าวไรย์ (Secale cereal L.)

ข้าวไรย์ (Secale cereal L.)
ต่อ

สรรพคุณ

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

-

หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

การใช้พื'นบ้าน

• คลายกล้ ามเนืAอเรียบบริเวณท่อปัสสาวะ

• เพิQมระดับ Zn ในเลือดและต่อมลูกหมาก

• เพิQมการบีบตัวให้ กระเพาะปัสสาวะ

• ยับยัAง α-adrenergic receptor

• เพิQมการตายของเซลล์ในต่อมลูกหมาก

• ต้ านการอักเสบ

• ยับยัAงเอนไซม์ 5α-reductase

• ชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อม
ลูกหมาก

ไม่มีข้อมูลการใช้ แบบพืAนบ้ าน
ใช้ ในรูปของสารสกัดทีQได้ จาก
ละอองเกสร

สารสําคัญ
proteins, carbohydrates,
vitamins, minerals และ
β-sterols

ข้าวไรย์ (Secale cereal L.)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินิก
• สารสกัดขนาด 750 มก. ช่วยบรรเทาอาการของภาวะต่อมลูกหมากโตได้ แต่ประสิทธิ
ในการลดขนาดต่อมลูกหมากยังสู้ยาแผนปัจจุบนั ไม่ได้
• ยัง ไม่ พบอาการข้ างเคียงในคนปกติ แต่ ส ําหรั บ ผู้ทQีแ พ้ ล ะอองเกสรควรหลี ก เลีQ ย ง
เนืQองจากอาจทําให้ เกิดอาการแพ้ ได้

ต่อ

ตําแย (Urtica dioica L.)
สรรพคุณ
-

การใช้พื'นบ้าน
ไม่มีข้อมูลการใช้ แบบพืAนบ้ าน
ใช้ ในรูปของสารสกัดจากราก

สารสําคัญ
สารในกลุ่ม lectines, polysaccharides,
hydroxycoumarins, ceramides,
lignans, sterols, phenols,
monoterpendiols, fatty triterpene
และ phenylpropane

ตําแย (Urtica dioica L.)
ต่อ

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต

ตําแย (Urtica dioica L.)
ต่อ

การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินิก

หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

• การรับประทานสารสกัดนําA จากส่วนรากขนาด 120 มก. วันละ 3 ครัAง นาน 6 เดือน
ช่วยให้ อาการต่างๆ จากภาวะต่อมลูกหมากโตรวมทัAงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขA ึน ขนาด
ของต่อมลูกหมากลดลง ซึQงผลดังกล่าวคงอยู่ถงึ 18 เดือน แต่ไม่มผี ลต่อระดับของ PSA
และ testosterone

• สาร lignans ยับยัAงการจับของ sex hormone binding globulin (SHBG) กับ
receptor ทีQเซลล์ของต่อมลูกหมาก
• สาร lectines และ polysaccharides ยับยัAงการจับของ epidermal growth factor กับ
receptor ทีQเซลล์ของต่อมลูกหมาก

• การใช้ SPE ขนาด 160 มก. + สารสกัดรากตําแย 120 มก. วันละ 2 ครัAง นาน 6
เดือน ในผู้ป่วยทีQมีอาการระดับปานกลาง และระดับรุนแรง พบว่าให้ ผลดีกว่ายาหลอก
ในแง่ของฤทธิvต้านการอักเสบ และอาการปัสสาวะขัด

• สารสกัดและสาร lectines มีฤทธิvต้านการอักเสบ และยับยัAงการแบ่ งตัวของต่ อม
ลูกหมาก คาดว่าเกิดจากการยับยัAงเอนไซม์ 5α-reductase

ตําแย (Urtica dioica L.)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินิก
• การใช้ SPE ขนาด 160 มก. + สารสกัดรากตําแย 120 มก. เทียบกับยา tamsulosin
ขนาด 0.4 มก./วัน นาน 15 เดือน ในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต พบว่ามีประสิทธิภาพดี
พอๆ กัน และผู้ป่วยทนยาได้ ดี
• บางการทดลองระบุว่า แม้ การใช้ SPE +สารสกัดรากตําแยจะสามารถเพิQมการไหลของ
ปัสสาวะและทําให้ อาการทีQเกีQยวข้ องกับกระเพาะปัสสาวะดีขA ึน แต่กลับไม่มีผลต่อขนาด
ของต่อมลูกหมากเลย

ต่อ

ตําแย (Urtica dioica L.)
การศึกษาฤทธิ.บรรเทาต่อมลูกหมากโต
การทดลองทางคลินิก
• อาการข้ างเคี ยงทีQพ บมี เ พี ยงเล็กน้ อย เช่ น ท้ องเสีย ทางเดิ น หายใจผิด ปกติ
แต่ไม่ต่างจากกลุ่มทีQได้ รับยาหลอก
• ตําแยมีสารแทนนิน ซึQงสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ ดังนัAนหากต้ องการใช้
ร่วมกัน ควรรับประทานห่างกันอย่างน้ อย 2 ชัQวโมง

ต่อ

