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บทคัดย่อ
ปฏิกริ ิยาออกซิเดชันและไกลเคชั่นมีความสาคัญต่อการเกิดโรคแทรกซ้ อนจากเบาหวาน ระดับนา้ ตาลในเลือดที่สงู ขึ้นเหนี่ยวนาให้ เกิด
ปฏิกริยาไกลเคชั่นระหว่างหมู่คาร์บอนิลในโครงสร้ างนา้ ตาลรีดิวซ์ และหมู่อะมิโนในโครงสร้ างโปรตีน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
จนกระทั่งให้ ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ ายที่ในรูปของสาร advanced glycation endproducts (AGEs) AGEs เป็ นสารพิษที่ทาให้ เกิดการเสื่อมสภาพ
ของเซลล์ในร่างกายส่งผลให้ การทางานของอวัยวะมีประสิทธิภาพน้ อยลง เกิดโรคแทรกซ้ อนและนาไปสู่การเสียชีวิต ได้ นอกจากนี้ยังพบว่ า
อนุมูลอิสระมีผลต่อเซลล์และสารชีวโมเลกุลในร่างกายทาให้ เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น ส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในร่างกาย
ดังนั้น ผู้ท่เี ป็ นเบาหวานจึงต้ องมีการจัดการระดับนา้ ตาลในเลือดให้ อยู่ในระดับปกติอยู่เสมอ พืชสมุนไพรหลายชนิดมีสารต้ านอนุมูลอิสระ
และสามารถยับยั้งการเกิด AGEs ได้ แก่ มะขามป้ อม สมอไทย ลูกยอ กระชายดา คาวทอง กระเทียมและชา ในท้ องถิ่นไทยประชากร
ใกล้ ชิดธรรมชาติและเรียนรู้ท่จี ะนาผักพื้นบ้ านไทยมาบริโภคภายในครัวเรือนตามภูมิปัญญาที่สบื ทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผักพื้นบ้ าน
ที่บริโภคบางชนิดมีคุณสมบัติพิเศษในการป้ องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและไกลเคชั่น ได้ แก่ มะระขี้นก ตาลึง และผักเชียงดา
ผักพื้นบ้ านเหล่านี้สามารถหารับประทานได้ ง่ายในท้ องถิ่น ดังนั้น ผักเหล่านี้จึงเหมาะสมในการนามาบริโภคเพื่อควบคุมและลดค่าใช้ จ่าย
ในการจัดการโรคเบาหวานได้ สรุปคือบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความสาคัญของบทบาทปฏิกิริยาออกซิเดชันและไกลเคชั่น ที่มี
ผลต่อการเกิดโรคแทรกซ้ อนเบาหวาน และผักพื้นบ้ านที่มีฤทธิ์ในการต้ านอนุมูลอิสระและสามารถยับยั้งการเกิด AGEs ได้
คาสาคัญ: ออกซิเดชั่น ไกลเคชั่น โรคเบาหวาน ผักพื้นบ้ านไทย
Abstract
Oxidation and glycation play significant role in development of diabetic complications. Hyperglycemia-induced glycation
occurs between carbonyl groups in reducing sugars and amino groups in proteins which generally transform the structure of both
functional groups and provided advanced glycation endproducts (AGEs) at the end of the reaction. AGEs are glycotoxins which
cause the body to deteriorate, decrease efficiency of organs function, develop complications and result in death. Furthermore,
free radicals induce oxidative stress on cells and biomolecules, promoting tissue injury. Therefore, diabetic patients have to
manage their blood glucose level within a normal range. Many Thai indigenous vegetables such as Indian gooseberry, cherubic
myrobalans, noni, black galingale, Plukaow, garlic, and tea contain significant amount of anti-oxidants and can inhibit the AGEs
production. In Thai natives reside among nature and learn how the applications of their indigenous vegetables for household
consumption according to ancestor wisdom. Indigenous vegetables such as bitter gourd, ivy gourd, and Chiangda (Gymnema
inodorum Decne) have special characteristics for anti-oxidation and anti-glycation. These indigenous vegetables can be easily
available in local area. Consequently, consumption of these vegetables would be appropriate to control and also reduce the cost
of diabetes management. In conclusion, in this article, the important role of oxidation and glycation on diabetic complications,
and potential anti-oxidants and AGEs inhibitors contained in some Thai indigenous vegetables have been reviewed.
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บทนา
โรคเบาหวานเป็ นกลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวข้ องกับ
ระบบเมแทบอลิซึมหรือการเผาผลาญอาหาร มีลักษณะ
การดาเนินของโรคที่ก่อให้ เกิดภาวะนา้ ตาลในหลอดเลือด
สูงอย่ างเรื้อรัง ซึ่งมีผลทาให้ เกิดโรคแทรกซ้ อนบริเวณ
อวัยวะที่สาคัญได้ แก่ ตา ไต ระบบประสาท หลอดเลือด
และหัวใจ
จา กข้ อมู ล จา กส มาพั นธ์ เ บา หว าน น าน าช า ติ
(International Diabetes Federation) พบว่า ในปี 2558
มีประชากรโลกป่ วยด้ วยโรคเบาหวาน 415 ล้ านคน และ
คาดว่าจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 30 ปี ข้ างหน้ า
เป็ น 642 ล้ า นคน นอกจากนั้ น ในปี 2558 สมาพั น ธ์
เบาหวานนานาชาติ ได้ มีการรายงานความชุกของผู้ท่เี ป็ น
เบาหวานที่มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 20-79 ปี ในพื้ นที่ภูมิภ าค
แปซิฟิกตะวั นตก พบว่ า มีผ้ ู เป็ นเบาหวานร้ อยละ 9.3
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่มีความชุกของผู้ท่เี ป็ นเบาหวาน
ในปี 2558 เท่ากับร้ อยละ 8.0
รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 (Aekplakorn, 2011)
พบว่ า ประชากรไทยที่อ ายุ 15 ปี ขึ้น ไป เจ็บ ป่ วยด้ ว ย
โรคเบาหวานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบในเพศหญิง
(ร้ อยละ 7.7) สูงกว่าเพศชาย (ร้ อยละ 6.0) นอกจากนี้
ยังพบว่ า หนึ่งในสามของผู้ท่เี ป็ นเบาหวานไม่ เคยได้ รับ
การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ นเบาหวานมาก่ อน และร้ อ ยละ 3.3
ของผู้ท่เี ป็ นเบาหวานเคยได้ รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า
เป็ นโรคเบาหวาน แต่ไม่ได้ รับการรักษา จานวนที่เหลือ
ประมาณสองในสามได้ รั บ การรั ก ษาเบาหวาน ซึ่ ง ใน
จานวนนี้มผี ้ ทู ่สี ามารถควบคุมระดับนา้ ตาลให้ อยู่ในเกณฑ์
ต่ากว่า 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (มก./ดล) ร้ อยละ 28.5
ของผู้ท่ีเป็ นเบาหวานทั้งหมด จากข้ อมูลดังกล่ าวทาให้
เห็นว่า มีผ้ เู ป็ นเบาหวานจานวนมากที่ไม่สามารถควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดของตนเองให้ อยู่ ในเกณฑ์ปกติได้
กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ มีค วามเสี่ย งต่ อ การเกิด โรคแทรกซ้ อ น
อัน เนื่ องมาจากมีภ าวะน้า ตาลในเลื อดสูง เรื้อ รั ง ซึ่ ง จะ
นาไปสู่การเกิดภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิตได้ ในที่สุด
ในปี 2558 ประเทศไทยมี ป ระชากรที่ เ สี ย ชี วิ ต จาก
โรคเบาหวาน จานวน 11,665 คน (Department of
Disease control, Ministry of Public health, 2014)
ซึ่งสูงกว่าปี ที่ผ่านมา
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สถาบัน วิ จัย และประเมิน เทคโนโลยี ทางการแพทย์
กรมการแพทย์ ได้ ศึกษาโรคแทรกซ้ อนในผู้ป่วยเบาหวาน
ประเภทที่ 2 พบว่า ร้ อยละ 23.7 ของผู้ท่เี ป็ นเบาหวานมี
โรคแทรกซ้ อนเข้ าจอประสาทตา ร้ อยละ 21 ของผู้ท่เี ป็ น
เบาหวานมีโรคแทรกซ้ อนที่เท้ า และร้ อยละ 38.3 ของผู้ท่ี
เป็ นเบาหวานมี ภ าวะแทรกซ้ อ นจากโรคไตวายเรื้ อรั ง
(Potisat, Krairittichai, Jongsareejit, Sattaputh, &
Arunratanachote, 2013) งานวิ จั ย ทางคลิ นิ ก ที่ผ่ า นมา
แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างการพัฒนาของ
โรคเบาหวานและระดับของภาวะเครียดออกซิเดชั่นใน
ร่างกายของผู้ป่วย ระดับนา้ ตาลที่สงู ขึ้นสามารถเหนี่ยวนา
ให้ เ กิดสารอนุ มูล อิสระมากมายและลดการทางานของ
ระบบต้ านอนุมูลอิสระในร่างกาย โดยกลไกที่เป็ นสาเหตุ
ของการเกิด ภาวะเครี ย ดออกซิ เ ดชั่ น ที่น ามาซึ่ ง อนุ มู ล
อิสระมากมาย ได้ แก่ กระบวนการออกซิเดชั่นของกลูโคส
(glucose oxidation) กระบวนการการรวมตัวกันระหว่าง
นา้ ตาลกับโปรตีน (nonenzymatic glycation of proteins)
และการย่ อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของหมู่อะมิ
โนในโครงสร้ างของโปรตีนที่เกาะกับนา้ ตาล (oxidative
degradation of glycated proteins) กลไกเหล่านี้ล้วนมี
สาเหตุมาจากภาวะเครียดออกซิเดชั่นในร่ างกายผู้ป่วย
จึ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด ภาวะแทรกซ้ อนของโรคตามมา
ในภายหลัง (Lao-ong, Jarukamjorn, & Chatuphonprasert,
2013; Nowotny, Jung, Höhn, Weber, & Grune, 2015)
สารประกอบในธรรมชาติห ลายชนิด สามารถยับยั้ ง
การเกิด ปฏิกิริ ย าไกลเคชั่ น และต้ า นการเกิด ปฏิกิริ ย า
ออกซิ เ ดชั น ซึ่ ง เป็ นผลดี ต่ อ การชะลอโรคแทรกซ้ อ น
เบาหวาน สารประกอบเหล่ า นี้ สามารถพบได้ ใ นผั ก
พื้นบ้ านที่มีอยู่ในท้ องถิ่น หากผู้ท่ีเป็ นเบาหวานสามารถ
นาผักพื้นบ้ านมาบริโภคในครัวเรือนได้ จะเป็ นการช่ วย
ป้ องกัน การเกิด โรคแทรกซ้ อนจากเบาหวาน ในพื้ นที่
ท้ อ งถิ่น ไทยอุ ด มไปด้ ว ยธรรมชาติ พื ช พั น ธุ์ ห ลายชนิ ด
ผั ก พื้ นบ้ านได้ แก่ ผั ก เชี ย งดา ต าลึ ง และมะระขี้ นก
มี คุ ณ สมบั ติ เ ด่ น ที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและ
ป้ องกันการเกิด AGEs ในผู้ท่เี ป็ นโรคเบาหวานได้
ปฏิกิริยาออกซิ เดชันและอนุมูลอิสระ
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เกิดจากโมเลกุล หรืออะตอมมี
การสูญ เสีย อิเ ล็ก ตรอนจากวงโคจรให้ กับ โมเลกุ ล ที่มี
อนุ มู ล อิ ส ระในวงโคจรอิ เ ล็ค ตรอนวงนอกสุด ท าให้
อะตอมหรื อโมเลกุ ล เหล่ า นั้ น ไม่ เ สถีย ร อนุ มูล อิส ระนี้
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มีความไวในการเข้ าทาปฏิกริ ิยากับสารอื่นสูงมาก โดยจะ
ไปแย่ ง จั บ อิ เ ล็ ก ตรอนจากโมเลกุ ล ที่ อ ยู่ ข้ างเคี ย ง
จนกลายเป็ นอนุมูลอิสระชนิดใหม่ทาปฏิกริ ิยากับโมเลกุล
อื่นอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็ นปฏิกริ ิยาลูกโซ่ สารอนุมูลอิสระ
สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ Reactive Oxygen
Species (ROS) และ Reactive Nitrogen Species (RNS)
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกัน
ในร่ างกายปกติของมนุ ษย์มีอนุ มูลอิสระเกิดขึ้นจาก
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ม แ ท บ อ ลิ ซึ ม ข อ ง เ ซ ล ล์ ( cellular
metabolism)
ได้ แก่ กระบวนการฟาโกไซโทซิ ส
(Phagocytosis)
การหายใจในไมโตคอนเดรี ย
(Mitochondrial respiration) กระบวนการทาลายสารพิษ
(Xenobiotic detoxification) และกระบวนการถ่ายทอด
อิเล็กตรอน (Electron transport chain) อนุมูลอิสระที่
เกิดขึ้นได้ แก่ Superoxide anion, hydroxyl radical และ
peroxyl radical ร่ างกายมีกลไกการควบคุมปริมาณ
อนุ มูลอิสระเหล่ านี้ให้ อยู่ ในภาวะสมดุล เรียกว่ า ระบบ
การต้ านอนุ มูลอิสระ (antioxidant system) เมื่อเกิด
ความผิดปกติในกลไกดังกล่าว หรือการได้ รับอนุมูลอิสระ
สูงเกินไป จนร่างกายไม่สามารถต้ านทานได้ จะทาให้ เกิด
ภาวะเครียดออกซิเดชั่น (Oxidative stress) ส่งผลให้ เกิด
การทาลายชีวโมเลกุล ทาลายไมโตคอนเดรีย และทาให้
เกิดความเสียหายต่ อโครงสร้ างร่ างกายจนเกิดเป็ นโรค
เรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน (Dokpuang & Khobjai, 2013)
ซึ่งมีพยาธิสภาพของโรค อัน เนื่องมาจากระดับน้า ตาล
ในเลือดสูงเรื้อรังจนทาให้ เกิดการกระตุ้นเอนไซม์ NADH
reductase ส่งผลให้ เกิดการสร้ างอนุมูลอิสระในกลุ่ม ROS
ได้ แก่ superoxide anion และ hydrogen peroxide (H2O2)
มากขึ้นจึงเกิดความไม่เสถียรและพร้ อมเกิดปฏิกิริยากับ
โมเลกุลอื่นได้ อย่างต่อเนื่อง จนเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น
ส่งผลให้ มกี ารเพิ่มจานวนกรดไขมันอิสระ ระดับโฮโมซีสเตอีน
ในเลื อ ดสู ง และเกิ ด ภาวะดื้ อต่ อ อิน สุลิ น ท าให้ ผู้ เ ป็ น
เบาหวานที่มีระดับนา้ ตาลในเลือดสูงเป็ นระยะเวลานาน

มีความเสี่ยงสูงต่ อการเกิดโรคแทรกซ้ อนจากเบาหวาน
และเสียชีวิตในที่สดุ (Msolly, Miled, & Kassab, 2013)
กระบวนการไกลเคชัน่
กระบวนการไกลเคชั่ น หรื อ ไกลโคซี เ ลชั่ น เป็ น
ปฏิกิริ ย าทางชี ว เคมี ท่ีไ ม่ ใ ช้ เ อนไซม์ (non-enzymatic
glycosylation)(Saraswat, Reddy, Muthenna, &
Reddy, 2013)
ที่เ กิด จากการยึ ด ติ ด ทางเคมี ข อง
โมเลกุลนา้ ตาลรีดิวซ์ เช่น กลูโคสและ ฟรุคโตส อะตอม
ของรีดิวซิงคาร์บอน (C) ตาแหน่งที่ 1 ในนา้ ตาลจะจับ
กับ อะตอมไนโตรเจน (N) ของหมู่เปปไทด์ของโปรตีน
เป็ นปฏิกิริ ย าระหว่ า งหมู่ ค าร์ บ อนิ ล ในโครงสร้ า งของ
นา้ ตาลรีดิวซ์ (นา้ ตาลกลูโคสและนา้ ตาลฟรุคโตส) และ
หมู่ อะมิโ นของในโครงสร้ างของโปรตีน ซึ่ งมักเกิด กับ
หมู่ อ ะมิ โ นของไลซี น และหมู่ ก วานิ ดี น ของอาร์ จิ นี น
จึงเรียกปฏิกริ ิยาไกลเคชั่นนี้ได้ อกี ชื่อหนึ่งว่า เกิดปฏิกริ ิ ยา
เมลลาร์ด (Maillard reaction) หรือปฏิกริ ิยาการเกิดสี
นา้ ตาล (Browning reaction)
ไกลเคชั่น (Baynes et al., 1989) ทาให้ เกิดการ
เปลี่ย นแปลงโครงสร้ า งโดยการเชื่อ มข้ า มสายโมเลกุ ล
(cross-linking) เป็ น Schiff base, Amadori product,
และ 3-deoxyglucosone ตามลาดับ จนให้ ผลิตภัณฑ์
สุ ด ท้ ายที่ เ กิ ด จากการท าปฏิ กิ ริ ย านี้ ในรู ป ของสาร
advanced glycation endproducts (AGEs) (รูปที่ 1)
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น ส า ร พิ ษ ที่ เ รี ย ก ว่ า ไ กล โ ค ท๊ อ ก ซิ น
(glycotoxins) ท าให้ เ กิด การเสื่อมสภาพของเซลล์
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของอวัยวะนั้นให้ ทางาน
น้ อยลง จนเกิด โรคแทรกซ้ อ นในผู้ ป่ วยเบาหวานและ
นาไปสู่การเสียชีวิตได้ ดังนั้น กระบวนการเกิดไกลเคชั่น
จึงมีความสาคัญต่ อโรคเบาหวาน หากสามารถป้ องกัน
ภาวะดังกล่ าวในผู้ป่วยเบาหวานได้ ก็จะสามารถชะลอ
หรือป้ องกันการเกิดโรคแทรกซ้ อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ได้ เช่นกัน
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รูปที่ 1 ปฏิกริ ิยาไกลเคชั่นระหว่างอัลดีไฮด์กบั แอมมีน และการเกิด advanced glycation endproducts (AGEs)

กระบวนการไกลเคชั่น มีความสัมพันธ์กบั ความเสื่อม
ของเซลล์ รวมไปถึงการเกิดโรคแทรกซ้ อนในผู้ป่วย
เบาหวาน สารดังกล่ าวจะเข้ าไปจับกับ receptors for
advanced glycation endproducts (RAGEs) บริเวณ
เซลล์หรือเนื้อเยื่อโปรตีนในร่างกายทาให้ เกิดภาวะเครียด
ออกซิเดชั่นและกระบวนการการอักเสบเกิดขึ้น โดยจับ
กับ ตั ว รั บ บริ เ วณเซลล์ ห รื อ เชื่ อ มข้ า มสายโมเลกุ ล กั บ
โปรตีนในร่ างกายทาให้ โครงสร้ างและหน้ าที่ของอวัยวะ
นั้นเปลี่ยนไป (Singh, Bali, Singh, & Jaggial, 2014)
การเกิดไกลเคชั่นในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นอยู่กับระดับ
น้าตาลในเลือด ระยะเวลาของการเกิดภาวะน้าตาลใน
เลือดสูง และการเกิดอนุ มูลอิสระในระหว่ างการดาเนิน
กลไกของปฏิ ก ริ ย าไกลเคชั่ นในขั้ นตอนการเกิ ด
สารประกอบแอมาดอริ (Amadori product) อนุมูลอิสระ
ดังกล่ าวทาให้ เกิดภาวะเครียดของเซลล์และการอักเสบ
ของเนื้ อเยื่อ จึ ง ทาให้ เ กิด กระบวนการเสื่อมสภาพของ
เซลล์ (glycoxidation) ที่ท าลายเนื้ อเยื่ อ โปรตีน ไขมัน
กรดนิวคลิอกิ นาไปสู่ความเสียหายที่เกิดกับเนื้อเยื่อและ
พยาธิสภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เช่น โรคหลอดเลือด
แข็งตัว ต้ อกระจก โรคไต เป็ นต้ น ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ไม่ สามารถควบคุมน้าตาลให้ อยู่ ใ นระดับปกติ หรือ มี
ภาวะนา้ ตาลในเลือดสูงเรื้อรัง จะเกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่น
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ได้ มาก ทาให้ เกิดอนุมูลอิสระและสาร AGEs สูงขึ้นตาม
ไปด้ ว ย ผู้ ท่ีมีภ าวะน้าตาลในเลือ ดสูง เรื้อรังจึ ง มีโ อกาส
สู ญ เสี ย หน้ าที่ ก ารท างานของอวั ย วะได้ มากกว่ า ผู้ ที่
สามารถควบคุมระดับนา้ ตาลให้ อยู่ในระดับปกติได้ ดัชนี
ที่สามารถบ่งชี้ถงึ การควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดของผู้ท่ี
เป็ นเบาหวานที่สาคัญคือ การตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบิน
เอวั น ซี ใ นเลื อ ด หรื อ Glycosylated
Hemoglobin
(HbA1c) ซึ่งเป็ น glycated protein ที่เกิดจากการทา
ปฎิกริยาไกลเคชั่นระหว่างฮีโมโกลบินและนา้ ตาลกลูโคส
ในเลือดของผู้ท่เี ป็ นเบาหวาน ซึ่งสามารถใช้ บ่งบอกการ
ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดของผู้เป็ นเบาหวานในช่ วง
2-3 เดือนที่ผ่านมาได้ (Bry, Chen, & Sacks, 2001)
แนวทางการรักษาผู้ท่ีเป็ นโรคเบาหวานตามค าแนะน า
ของสมาคมโรคเบาหวานแห่ งสหรัฐอเมริกา (American
Diabetes Association) ได้ ระบุว่า ผู้ท่เี ป็ นโรคเบาหวาน
ควรควบคุ มระดับน้า ตาลในเลื อดให้ อ ยู่ ใ นระดั บปกติ
(≤130 มก./ดล) และรักษาระดับฮีโมโกลบินเอวันซี
ในกระแสเลือดต่ากว่า 7% (Evert et al., 2013) เพื่อ
ป้ องกัน การเกิด ภาวะน้า ตาลในเลื อดสู ง เรื้ อรั ง อีก ทั้ง
ลดการเกิด AGEs จากปฏิกิริ ย าไกลเคชั่ น ซึ่ ง ทาให้
เกิดโรคแทรกซ้ อนในผู้เป็ นเบาหวานได้
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รูปที่ 2 ปฏิกริ ิยาการเกิด advanced glycation endproducts (AGEs)

ผักพื้ นบ้านที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและต้านไกลเคชัน่
สารประกอบในธรรมชาติหลายตัวมีฤ ทธิ์ยับ ยั้ง การ
เกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่ น ได้ มาก (Elosta, Ghous, &
Ahmed, 2012) จนถึงมีศัก ยภาพในการนามาเป็ น
ส่วนประกอบของยาในการต้ านกลไกปฏิกริยาไกลเคชั่น
ยับยั้งขั้นตอนการเปลี่ยนโครงสร้ างเป็ นสาร AGEs หรือ
แย่ งเข้ าจับกับ RAGEs ทาให้ AGEs ไม่สามารถจับกับ
เซลล์และเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้ แพทย์พ้ ืนบ้ านจึงนิยมใช้
พืชสมุนไพรที่มีสารประกอบที่มีฤทธิ์ในกระบวนการต้ าน
ไกลเคชั่น และต้ า นสารอนุ มู ลอิสระ ทาเป็ นต ารับยา
นามาใช้ ใ นการรั กษาแบบพื้ นบ้ าน เพื่ อใช้ ป้ องกันหรื อ
ชะลอโรคแทรกซ้ อนจากเบาหวานได้ เพราะเชื่อว่ามีความ
ปลอดภัยและสามารถหาได้ ง่าย
การศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro study)
การศึกษาพื ชสมุนไพร 17 ชนิดที่ป้องกันการสะสม
ของ AGEs ซึ่ ง เป็ นผลผลิ ต ของปฏิก ริ ย าไกลเคชั่ น
ในหลอดทดลอง พบว่ า มีพืชสมุนไพร 5 ชนิดที่ให้ ผ ล
ในการยังยั้งการเปลี่ยนรูปและลดการสะสม AGEs ได้ แก่
ขิง ยี่หร่ า อบเชย พริกไทยดาและชาเขียว (Deetae,
Parichanon, Trakunleewatthana, Chanseetis, & Lertsiri, 2012)
นอกจากนี้ยัง พบสารสาคัญ ที่ต้านการเกิดปฏิกริยาไกล
เคชั่ น เช่ น สารประกอบแทนนิน (tannin) ในชาเขีย ว
ที่นิยมดื่มกันทั่วไป สามารถเป็ นทั้งสารต้ านอนุ มูลอิสระ
และยับยั้งการเกิด AGEs ในกระบวนการไกลเคชั่ น
(Nakagawa, Yokozawa, Terasawa, Shu, & Juneja, 2002)

หรือสารการ์ซินอล (Garcinol) จากเปลือกการ์ซินอล
สามารถต้ า นอนุ มู ล อิส ระ (antioxidation) หรื อ จั บ กับ
โลหะที่ท าให้ เ กิด การเร่ ง ปฏิกิริ ยาออกซิ เดชั่น (metalchelating) และต้ านการเกิดไกลเคชั่น ได้ (Yamaguchi,
Ariga, Yoshimura, & Nakazawa, 2000) และสารรูทนิ
(rutin) ซึ่งจัดอยู่ในส่วนที่ละลายนา้ ของซอสมะเขือเทศ
เข้ มข้ น ก็สามารถยับยั้งสารในรูป AGEs ต้ านสารอนุมูล
อิสระ และต้ านกลไกการเกิดไกลเคชั่นได้ (Kiho, Usui,
Hirano, & Aizawa, 2004) เช่นเดียวกับกระเทียมได้ มี
การศึ ก ษาในห้ องปฏิบั ติ ก าร พบว่ า มี ส าระส าคั ญ คื อ
S-Allylcysteine ที่สามารถยับยั้งการเกิด AGEs และ
ต้ า นการเกิด อนุ มู ล อิส ระในกระบวนการไกลเคชั่ น ได้
(Ahmad & Ahmed, 2006) หรือ สารปิ เปอรีน
(piperine) ในพริกไทยที่มีฤทธิ์ต้านการเกิดไกลเคชั่น
ในหลอดทดลอง และป้ องกันการแตกของเซลล์เม็ดเลือด
แดงจากภาวะน้ า ตาลในเลื อ ดสู ง ได้ เช่ น เดี ย วกั น
(Malakul, 2556) นอกจากนี้ ยัง พื ชสมุนไพรและผัก
พื้นบ้ านไทยหลายชนิดที่เป็ นแหล่งของสารต้ านไกลเคชั่น
และสารต้ านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีบทบาทต้ านความเสื่อมของ
เซลล์ โรคแทรกซ้ อนเบาหวานและภาวะเครี ย ดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั โรคเบาหวานได้
ผักพื้นบ้ านหรือพรรณไม้ พ้ ื นเมืองท้ องถิ่น เป็ นผักที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือท้ องถิ่นนามาเพาะปลูกไว้
เพื่ อ น ามาบริ โ ภคเป็ นอาหารในครั ว เรื อ นตั้ ง แต่ ส มั ย
โบราณ มีท้งั ผักล้ มลุกและผักยืนต้ น ผักพื้นบ้ านจึงมีช่ ือ
5
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เฉพาะในแต่ ล ะท้ องถิ่นและนิ ยมนาไปประกอบอาหาร
ประจาถิ่นตามกรรมวิธเี ฉพาะแต่ละท้ องถิ่น โดยส่วนใหญ่
จะน ายอด ดอก ผล เมล็ด มาใช้ ใ นการปรุ ง ประกอบ
อาหารเพื่อบริโภค กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ รวบรวม
ผักพื้นบ้ านที่สามารถพบในประเทศไทยและยังคงมีการ
บริโภคอยู่จนถึงปั จจุ บันจานวน 447 ชนิด การบริโภค
ผั ก พื้ นบ้ านเหล่ า นี้ ให้ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อร่ างกายให้ วิตามิน เกลือแร่ และโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เส้ น ใยอาหาร ที่จ ะช่ ว ยชะลอการดู ด ซึ ม ระดั บ
นา้ ตาลในเลือดเข้ าสู่กระแสเลือด ช่วยให้ ผ้ ทู ่เี ป็ นเบาหวาน
สามารถควบคุมนา้ ตาลให้ อยู่ในระดับปกติ
พื ช ผั ก พื้ นบ้ า นหลายชนิ ด มี ส ารต้ านอนุ มู ล อิ ส ระ
วิตามินซี วิตามินอี แคโรทีนอยด์ และสารประกอบฟี นอลิก
(Kusirisin et al., 2009) การศึกษาศักยภาพในการต้ าน
สารอนุ มูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้ านไทยจานวน
84 ชนิด ด้ วยวิธเี บต้ า-คาโรทีน บลิชชิ่ง (Trakoontivakorn
& Saksitpitak, 2000) พบว่ า ร้ อยละ 55.9 ของผัก
พื้นบ้ านไทย จัดอยู่ ในกลุ่มที่มีศักยภาพในการต้ านสาร
อนุมูลอิสระสูง ส่วนผักพื้นบ้ านที่เหลือ จัดอยู่ในกลุ่มที่มี
ศักยภาพปานกลางและต่ า ร้ อยละ 10.7 และ 3.6
ตามล าดั บ จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วท าให้ เห็ น ว่ า ผั ก
พื้ นบ้ า นไทยมี ฤ ทธิ์ ต้ า นสารอนุ มู ล อิ ส ระได้ ดี และยั ง
สามารถต้ านการเกิดกระบวนการไกลเคชั่นในร่ า งกาย
ดัง นั้ น ผัก พื้ นบ้ า นมีบ ทบาทที่ส าคัญ ในการป้ องกัน การ
เสื่อมสภาพเซลล์และโรคแทรกซ้ อนของเบาหวานได้
สาหรับพืชผักและสมุนไพรพื้นบ้ านไทยที่มีประโยชน์
กับผู้ท่เี ป็ นโรคเบาหวานได้ มีการแบ่งตามประโยชน์ของ
พื ช ผั ก และสมุ น ไพรพื้ นบ้ านที่ มี ต่ อ ผู้ ป่ วยเบาหวาน
(Chansakaow & Suttajit, 2011) ได้ แก่ พืชผักและ
สมุนไพรพื้นบ้ านที่ให้ ฤทธิ์ลดนา้ ตาล เช่น ว่านหางจระเข้
ต าลึ ง กระเที ย ม เป็ นต้ น สมุ น ไพรที่ ใ ช้ เป็ นสารให้

รสหวาน แต่ไม่เพิ่มนา้ ตาล เช่น หญ้ าหวาน มะกล่าตาหนู
ชะเอมเทศ เป็ นต้ น พื ช ผั ก และสมุ น ไพรพื้ นบ้ าน
ต้ า นอนุ มู ล อิส ระ เช่ น มะขามป้ อม มะรุ ม ผั ก หวาน
เป็ นต้ น พืชผักและสมุนไพรอื่นที่แนะนาสาหรับการดูแล
สุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ได้ แก่ มะเขือพวง มะแว้ ง และ
กระเจี๊ยบมอญ นอกจากนี้ กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ ระบุพืชสมุนไพรสาคัญ
สาหรับผู้ท่เี ป็ นเบาหวานที่สามารถช่วยลดนา้ ตาลในเลือด
ได้ แก่ ตาลึง กะเพรา มะระขี้นก ใบหม่อน วุ่นว่านหางจระเข้
และบัวบก ที่สามารถทาให้ แผลหายจากการอักเสบได้
การศึกษาทางคลินิก (clinical study)
งานวิจัยที่ผ่านมาได้ มีการศึกษาแบบ case control
(Suttajit, 2012) ในกลุ่มผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติ
ที่ มี ก า ร บ ริ โ ภ ค ผั ก ผ ล ไ ม้ แ ล ะ ธั ญ พื ช ม า ก โ ด ย
ไม่ รับประทานเนื้ อสัตว์ และผลิตภัณ ฑ์จากสัต ว์ทุกชนิ ด
(vegan diet) จานวน 21 คน และกลุ่มผู้รับประทาน
อาหารทั่ ว ไป จ านวน 25 คน ระยะเวลา 1 อาทิ ต ย์
โดยควบคุมเพศ อายุ ค่าดัชนีมวลกาย ปริมาณการได้ รับ
อาหารที่ใ ห้ พลั ง งาน และเส้ น รอบเอว พบว่ า มี ร ะดั บ
ความดันโลหิตซิสทอริก (systolic blood pressure)
ค่าดัชนีนา้ ตาลในเลือด (glycemic index) และระดับ
กลูโคสในเลือดลดลง ลดลงอย่ างชัดเจน และยังพบว่ า
การรั บ ประทานอาหารมั ง สวิ รั ติ ชนิ ด ไม่ รั บ ประทาน
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด เป็ นปั จจัยหนึ่งที่
ทาให้ ความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) เพิ่มขึ้น
เบต้ า เซลล์ มีการทางานดีข้ ึน และทาให้ ร ะดับไขมัน ใน
เซลล์กล้ ามเนื้อลดลง หากนาผักพื้นบ้ านไทยมาเป็ นส่วน
หนึ่งในอาหารมังสาวิรัติ ก็จะเป็ นทางเลือกที่ดีสาหรับผู้ท่ี
เป็ นเบาหวานที่สามารถหาบริโภคได้ ง่ายในท้ องถิ่น อีกทั้ง
ช่วยในการควบคุมเมแทบอลิกในร่างกาย

ตารางที่ 1 รายชื่อพืชสมุนไพรที่สามารถต้ านการเกิดไกลเคชั่นในผู้ท่เี ป็ นเบาหวาน (Kusirisin et al., 2009; Ahmad & Ahmed,
2006; Deetae, Parichanon, Trakunleewatthana, Chanseetis, & Lertsiri, 2012)
รายชื่อ
ชื่อวิทยาศาสตร์
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มะขามป้ อม

Phyllanthus emblica L.

สมอไทย

Terminalia chebula Retz.

ยอ

Morinda citrifolia L.

กระชายดา

Kaempferia parviflora Wall.

คาวทอง

Houttuynia cordata Thunb.
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายชื่อ

ชื่อวิทยาศาสตร์

กระเทียม

Allium sativum L.

ต้ นชา

Camellia sinensis L.

งานวิจัยเกี่ยวกับการต้ านอนุมูลอิสระ โพลีฟีนอล และ
การต้ านไกลเคชั่นในพืชผักพื้นบ้ านไทยที่นิยมใช้ กบั ผู้เป็ น
เบาหวาน 30 ชนิด (Ramkissoon, Mahomoodally, Ahmed,
& Subratty, 2013) พบว่า มะขามป้ อม เป็ นพืชสมุนไพรไทย
ที่มีฤ ทธิ์ส ามารถต้ า นอนุ มูล อิสระและต้ านการเกิด ไกล
เคชั่นได้ ดีกว่าพืชชนิดอื่น การส่งเสริ มให้ ผ้ ูเป็ นเบาหวาน
รับประทานผักพื้นบ้ าน นอกจากจะเป็ นการช่วยให้ ระดับ
นา้ ตาลในเลือดลดลงแล้ ว ยังเป็ นการต้ านปฏิกริยาไกลเคชั่น
อีกทั้ง ผักพื้ นบ้ า นบางชนิ ด ได้ แ ก่ ผักต าลึ ง ผักเชี ย งดา
และมะระขี้นก ยังสามารถต้ านสาร AGEs ซึ่งเป็ นผลผลิต
การเกิดปฏิกริ ิยาไกลเคชั่น ที่ทาให้ เกิดโรคแทรกซ้ อนในผู้
ที่เป็ นโรคเบาหวานด้ วย
ท้ อ งถิ่ น ไทยมี ภูมิ ป ระเทศที่ไ ปด้ ว ยป่ าไม้ พื ช พั น ธุ์
หลายชนิดและมีแม่นา้ ลาธารหลายสาย ประชากรมีความ
ใกล้ ชิดธรรมชาติและเรียนรู้ท่จี ะนาผักพื้นบ้ านในท้ องถิ่น
มาบริโภคภายในครัวเรือน ซึ่งมีผักพื้นบ้ านที่บริโภคบาง
ชนิดที่มคี ุณสมบัติพิเศษในการป้ องกันการเกิดโรคแทรก
ซ้ อนจากเบาหวาน โดยป้ องกันการเกิดกระบวนการไกล
เคชั่นที่ก่อให้ เกิดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้ ได้ แก่
มะระขี้นก ตาลึง และผักเชียงดา
มะระขี้ นก (Bitter Gourd)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Momordica charantia L.
วงศ์: Cucurbitaceae
ชื่ออื่น: ผักไห่ มะไห่ มะนอย มะห่วย ผักไซ (เหนือ)
สุพะซู มะร้ อยรู (กลาง) ผักเหย ผักไห ระ (ใต้ ) ผักสะไล
ผักไส่ (อีสาน) มะระเล็ก (ทั่วไป)
แหล่งที่พบ: พบตามธรรมชาติท่วั ไปทุกภาคใน
ประเทศไทย
มะระขี้นก เป็ นผักพื้ นบ้ านที่พบได้ ท่วั ไปทุกภูมิภาค
ของไทย เป็ นผั ก พื้ นบ้ า นที่มี ก ลไกการออกฤทธิ์ ต้ า น
เบาหวานหลายกลไก (Joseph & Jini, 2013) การศึกษา

ในสัตว์ทดลองพบว่ า มะระขี้นกเพิ่มความทนต่อกลูโคส
(glucose tolerance) เพิ่มการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อน
เพิ่มความไวต่ ออินซูลิน (insulin sensitivity) เป็ นต้ น
และยังพบว่าการศึกษาในสัตว์ทดลองโดยให้ หนู ทดลอง
รับประทานสารสกัดมะระขี้นกโดยใช้ แอลกอฮอล์ 15 วัน
นั้น มีประสิทธิภาพในการลดระดับน้าตาลในเลือดและ
พั ฒ นาเซลล์ ตั บ อ่ อ นที่ท าหน้ า ที่ผ ลิ ต ฮอร์ โ มนอิน ซู ลิ น
(Singh, Gupta, Sirohi, & Varsha, 2008)
มะระขี้นกจัดว่าเป็ นแหล่งของพืชที่ได้ รับความนิยมใน
การใช้ ฤทธิ์ของสารสกัด เพื่อใช้ ในวงการแพทย์มากมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคมะระขี้นก เพื่อรักษาระดับ
นา้ ตาลในเลือดให้ อยู่ ในระดับปกติ และต้ านสารอนุ มูล
อิส ระที่จ ะท าให้ เ กิด โรคแทรกซ้ อนต่ อ เนื้ อเยื่อ หั ว ใจได้
งานวิจัยด้ านคลินิกของวิไลและคณะ (Trakoon-osot, 2013)
ได้ ศึ ก ษาการใช้ ม ะระขี้น กในกับ ผู้ ท่ีเ ป็ นโรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 พบว่า มะระขี้นกไม่เพียงแต่จะช่วยควบคุม
นา้ ตาลในเลือดเท่านั้น แต่ยังพบว่าช่วยลดการเกิดไกลเคชั่น
ลดระดับ AGEs ในเลือดอีกด้ วย จึงเป็ นผลดีในการ
ป้ องกั น โรคแทรกซ้ อนในผู้ ที่ เ ป็ นโรคเบาหวานได้
นอกจากนี้แล้ วมะระขี้นกยังถูกสกัดบรรจุในลักษณะแคบซูล
เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ว างขายในหลายประเทศ ด้ ว ยฤทธิ์ท าง
การแพทย์ท่ีเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง อย่ างไรก็ตาม
สารสกัด จากมะระขี้ นกยั ง ต้ องระมัด ระวั ง ปริ ม าณการ
บริ โ ภคที่ ป ลอดภั ย ร่ ว มกั บ การใช้ ยารั ก ษาเบาหวาน
เนื่องจากยังขาดข้ อมูลการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
อื่น ๆ ของแคบซู ล ดั ง นั้ น การบริ โ ภคในลั ก ษณะปรุ ง
ประกอบอาหารจะสามารถป้ องกันการบริโภคมะระขี้นก
ในปริมาณที่เกินจนเกิดอันตรายได้
ผักตาลึง (Ivy Gourd)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Coccinia grandis Voigt
วงศ์: Cucurbitaceae
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ชื่ออื่น: ตาลึง, สี่บาท (ภาคกลาง), ผักแคบ
(ภาคเหนือ), ผักตานิน (ภาคอีสาน) เป็ นต้ น
แหล่ ง ที่พ บ: พบตามธรรมชาติท่ัว ไปทุ กภาคใน
ประเทศไทย
การวิจัยในห้ องปฏิบัติการ (Pekamwar, Kalyankar,
& Kokate, 2013; Doss & Dhanabalan, 2008) พบว่า
ตาลึงมีฤทธิ์ในการลดระดับนา้ ตาลในเลือด ป้ องกันภาวะ
นา้ ตาลในเลือดสูงเรื้อรัง และส่วนใบของผักตาลึงยังเป็ น
ส่ ว นที่มี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิส ระซึ่ ง เป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ป้ องกันการเกิดความเสื่อมของเซลล์ได้ สาหรับงานวิจัย
ในคนได้ มีหลักฐานที่สนับสนุนถึงประสิทธิภาพผักตาลึง
ต่ อการลดระดับน้า ตาลในเลือด (Umamaheswari &
Chatterjee, 2007) โดยพบว่า ผู้ท่เี ป็ นเบาหวานที่บริโภค
ตาลึงสามารถลดระดับนา้ ตาลในเลือดขณะก่อนและหลัง
อดอาหาร ลดระดั บ น้า ตาลสะสมในเลื อ ด (HbA1c)
ได้ มากกว่ ากลุ่มที่ไม่ได้ บริโภคตาลึง โดยพบว่ า ใบ ราก
ผล ของต าลึ ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการช่ วยลดน้ า ตาล
การบริ โ ภคต าลึ ง วั น ละ 50 กรั ม สามารถรั ก ษาระดั บ
น้าตาลให้ ค งที่ได้ ส่ว นใบตาลึงเป็ นแหล่ งสารประกอบ
ฟี นอลและฟลาโวนอยด์ ซึ่ ง เป็ นสารต้ า นอนุ มู ล อิส ระ
ในธรรมชาติและสารประกอบฟี นอลยังสามารถช่วยต้ าน
การเกิดปฏิกริยาไกลเคชั่นได้ (Kuriyan, Rajendran,
Bantwal, & Kurpad, 2008)
ผักเชียงดา (Gymnema Dence)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gymnema inodorum Decne.
วงศ์: Asclepiadaceae
ชื่ออื่น: ผักจินดา ผักเซียงดา (เหนือ)
แหล่งที่พบ: พบภาคเหนือของประเทศไทย
ผั ก เชี ย งดา เป็ นผั ก พื้ นบ้ านที่ มี ต้ นก าเนิ ด จาก
ภาคเหนือของประเทศไทย นิยมรับประทานในรูปผักสด
หรือลวกทานกับนา้ พริก หรือนามาแกงรวมกับผักอื่นๆ
เป็ นส ารับของแกงแค แกงเลียง เป็ นต้ น การศึกษาใน
หลอดทดลอง (in vitro study) ของผักเชียงดายังพบว่า
เป็ นผักพื้นบ้ านที่มีฤทธิ์การต้ านอนุมูลอิสระได้ ดีท่สี ุดใน
บรรดาผักพื้นบ้ านไทย 43 ชนิด (Pitiporn , 2010)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณวิตามินอีสงู จึงทาให้ สามารถ
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แสดงฤทธิ์ ต้ านอนุ มู ล อิ ส ระได้ ดี (Chanwitheesuk,
Teerawutgulrag, & Rakariyatham, 2005) เมื่อนา
สารสกัดผักเชียงดาศึกษาในสัตว์ทดลอง (in vivo study)
โดยให้ หนูท่ไี ด้ รับนา้ ตาลกลูโคสทางปาก (oral glucose
tolerance test: OGTT) บริโภคสารสกัดจากผักเชียงดา
ก็พ บฤทธิ์ ท างเภสั ช วิ ท ยาที่ ส ามารถลดระดั บ น้ า ตาล
ในเลือดของหนู ทดลองได้ (Shimizu et al., 1997)
ซึ่งต่อมาพบว่าสารที่ออกฤทธิ์ดังกล่าว ได้ แก่ สารในกลุ่ม
ซาโปนิน ชนิด triterpenoid saponins (Shimizu et al., 2001)
การศึกษาทางคลินิก (clinical study) ได้ มีการศึกษา
ผลของผั ก เชี ย งดาต่ อ ระดั บ น้ า ตาลในเลื อ ดหลั ง
รับประทานอาหาร (postprandial plasma glucose levels)
ในคนปกติ (Chiabchalard, Tencomnao, & Santiyanont,
2010) พบว่ า หลัง ดื่มชาผักเชียงดา 15 นาที ระดับ
น้า ตาลในเลื อด (postprandial peak) ลดลงได้ ดี
โดยขึ้นอยู่กบั ปัจจัยด้ านปริมาณชาผักเชียงดาที่ให้ บริโภค
และไม่ เ กิ ด ภาวะน้า ตาลในเลื อ ดต่ า (hypoglycemia)
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงเอนไซม์ ท่ี ตั บ แม้ จะให้ ดื่ ม ชา
ผักเชียงดาเป็ นเวลา 28 วันก็ตาม ในขณะที่บางการศึกษา
ให้ ผ้ ู ท่ีเ ป็ นเบาหวานรั บประทานชาผั กเชี ย งดาร่ ว มกับ
การรักษาด้ วยยาจากแพทย์ ก็ไม่พบผลของผักเชียงดาต่อ
ระดับนา้ ตาลและระดับไขมันในเลือด และไม่มีผลกระทบ
ต่อการทางานของตับและไต แต่อย่ างไรก็ตามยังต้ องมี
งานวิจัยด้ านคลินิกในการนาผักเชียงดาไปใช้ กับ ผู้ท่ีเป็ น
เบาหวานต่อไป (Bespinyowong, Pongthananikorn, &
Chiabchalard, 2013)
บทสรุป
การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ที่ เ ป็ นเบาหวานรั บ ประทานผั ก
พื้ นบ้ านเป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อ กในการแนะน า ด้ าน
การบริโภคอาหารที่ดี เนื่อ งจากผักพื้ นบ้ านสามารถหา
รั บ ประทานได้ ง่ า ยและพบได้ ท่ัว ไปในท้ อ งถิ่ น จึ ง ง่ า ย
แก่ ก ารน ามาเป็ นวั ต ถุ ดิ บ ในการปรุ ง ประกอบอาหาร
ในชีวิตประจาวัน ผักพื้นบ้ านบางชนิด ได้ แก่ มะระขี้นก
ผักเชียงดา และผักตาลึง สามารถช่ วยลดระดับน้าตาล
ในเลือดและชะลอการเกิดโรคแทรกซ้ อนจากปฏิ กริย า
ไกลเคชั่ น ในผู้ ท่ีเ ป็ นโรคเบาหวาน ดั ง นั้ น การบริ โ ภค
ผักพื้นบ้ านเหล่านี้ร่วมกับการรักษาโรคเบาหวานด้ วยวิธี
ทางการแพทย์ จึ ง เป็ นการเพิ่ มประสิทธิภ าพการรั กษา
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โรคเบาหวานได้ ดี โดยที่ผ้ ู ป่วยไม่ ต้อ งเสีย ค่ า ใช้ จ่า ยสูง
ในการรักษาโรคเบาหวาน

Plants of Thailand. Food Chemistry, 92(3), 491497. doi: 10.1016/j.foodchem.2004.07.035
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