การใชสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
แดนชัย เครื่องเงิน ๑
มัทนา เครื่องเงิน ๒

บทคัด ยอ
การนําสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคเบาหวานควรตองคํานึงถึงชนิด และปริมาณของสารออก
ฤทธิ์ชนิดตางๆ ที่มีอยูในสมุนไพร ซึ่งตองมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอตอการรักษาโรคเบาหวาน
ตลอดจนการประเมินพิษวิทยาของสมุนไพรชนิดนั้น ซึ่งในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานจําเปนจะตองใช
หลายวิธีรวมกัน ทั้งการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรักษาโดยใชยา และการฉีดอินซูลิน การใช
สมุนไพรเปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งควรอยูในการควบคุมดูแลของแพทย เพื่อใหการรักษาโรคเบาหวานให
ผลดีมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ  สมุนไพร โรคเบาหวาน สารออกฤทธิ์ในสมุนไพร


            
            
           
           
              
             
          
     

๑
๒

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารยประจํา พยม. การพยาบาลผูสูงอายุ โรงพยาบาลกําแพงเพชร

บทนํา
องคการอนามัยโลกไดใหความสําคัญกับโรคเบาหวานซึ่งเปนหนึ่งในโรคที่มีอัตราทางระบาดวิทยา
สูง ทั้งนี้พบวาประชากรไทยทุกๆ ๑๐๐ คน จะมีผูปวยเปนโรคเบาหวานถึง ๖ คน และสําหรับประเทศไทย
และประเทศทางเอเชียนั้นมีผูปวยเปนโรคเบาหวานประเภทที่ ๒ หรือเบาหวานที่พบในผูใหญรอยละ ๙๙
เทพ หิมะทองคํา ๒๕๔๗ ผูปวยที่เปนโรคเบาหวานจะมีภาวะที่รางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ
เนื่องจากเบตาเซลลของตับออนไมสามารถสรางฮอรโมนอินซูลิน ซึ่งเปนฮอรโมนที่ควบคุมกระบวนการ
เผาผลาญหรือ เก็บสะสมน้ําตาลกลูโคส เพื่อใชเปนพลังงานใหกับเนื้อเยื่อของอวัยวะตางๆ ออกมาได
เพียงพอ หรือสรางไมไดเลย หรือสรางไดแตอินซูลินนั้นออกฤทธิ์ไดไมดี ความผิดปกติเหลานี้ลวนแตเปน
สาเหตุที่ทําใหรางกายนําน้ําตาลไปใชไดไมดี สงผลใหน้ําตาลในเลือดเหลือคางอยูมาก และมีระดับสูงกวา
คนปกติ
โรคเบาหวานสามารถแบงออกไดเปน ๔ ประเภทใหญๆ คือ เบาหวานประเภทที่ ๑  ๑
 ชนิดพึ่งอินซูลิน เบาหวานประเภทที่ ๒  ๒  ชนิดไมพึ่งอินซูลิน เบาหวานชนิด
อื่นๆ    และเบาหวานในระยะตั้งครรภ    โดย
เบาหวานที่มีความสําคัญจะเปนเบาหวานประเภทที่ ๒ เนื่องจากมีจานวนผูปวยมากกวาประเภทอื่นๆ การ
รักษาเบาหวานประเภทนี้สามารถทําไดโดยการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทานยาลด
ระดับน้ําตาล หรือในผูปวยบางรายอาจตองฉีดอินซูลิน เปนตน เทพ หิมะทองคํา ๒๕๔๗
นอกจากการรักษาเบาหวานแบบการแพทยแผนปจจุบันแลว การใชสมุนไพรเปนอีกทางเลือก
หนึ่งซึ่งสามารถรักษา ปองกัน และควบคุมโรค การบรรเทาอาการเจ็บปวย  
๑๙๙๕ ตลอดจนลดอาการแพของผูปวยที่เกิดจากการใชยารักษาโรคเบาหวานอีกดวย ตามตําราแพทย
แผนโบราณที่เปนการสืบตอความรูผานคําบอกเลาระบุวา สมุนไพรหลายชนิดชวยรักษาโรคเบาหวานได
จากการศึกษาทดลองสมุนไพรหลายกลุมในสัตวทดลองและในคน พบวาบางกลุมมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลใน
เลือดไดจริง ดังนั้นการใชสมุนไพรเปนตัวชวยในการรักษาโรคเบาหวานเปนเรื่องที่สามารถทําได แตตอง
กระทําควบคูไปกับการรักษาโดยแพทยปจจุบันและควรแจงใหแพทยประจําตัวทราบวาไดใชสมุนไพร เพื่อ
แพทยจะไดทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยอื่นๆ ในกรณีที่ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงมากเกินไปซึ่งจะชวยให
แพทยสามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองไดอยางทันทวงที กองบรรณาธิการนิตยสารใกลหมอ ๒๕๕๑
ในการศึกษาการใชพืช สมุน ไพรในการปองกัน และรักษาโรคเบาหวาน พบวาพื ชสมุ นไพรจะมี
สวนประกอบของสารชีวเคมีตางๆ ซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ในการปองกันและรักษาโรคเบาหวาน สารชีว
โมเลกุลดังกลาวจะมีหลายประเภทที่สามารถปองกันและรักษาโรคเบาหวานได โดยมีกระบวนการทางเคมี
ตางๆ ที่สามารถยับยั้งขบวนการออกซิเดชั่น ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดฟนฟูเบตาเซลลของตับออน
กระตุนการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเปนการปองกันและรักษาโรคเบาหวานได    ๑๙๙๕)
นอกจากนี้ผ ลการศึกษาด านพิ ษ วิทยาของสมุนไพรที่ใ ชก็มีค วามสํา คัญมากเชน เดียวกัน พื ช
สมุนไพรที่ใชในการรักษาโรคเบาหวานจะตองไมมีความเปนพิษ และไมมีผลขางเคียง โดยทําการทดสอบ
ความเปนพิษทั้งในสัตวทดลอง และในมนุษย จึงจะสามารถใชสมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวานได

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน คือ สภาวะที่รางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติเกิดขึ้นเนื่องมาจากรางกาย
ไมสามารถนําน้ําตาลในเลือดไปใชไดตามปกติ รางกายของคนเราจําเปนตองใชพลังงานในการดํารงชีวิต
พลังงานเหลานี้ไดมาจากอาหารตางๆ ที่รับประทานเขาไป โดยเฉพาะอาหารประเภทแปงซึ่งจะถูก
ยอยสลายกลายเปนน้ําตาลกลูโคสในกระเพาะอาหารและถูกดูดซึมเขาไปในกระแสเลือดเพื่อสงผานไป
เลี้ยงเยื่อสวนตางๆ ของรางกาย แตการที่รางกายจะนํากลูโคสไปใชเปนพลังงานไดนั้นมีความจําเปนตอง
อาศัยฮอรโมนจากตับออนชื่อ อินซูลิน  เปนตัวพาน้ําตาลกลูโคสในเลือดเขาไปในเนื้อเยื่อของ
อวัยวะตางๆ หากขาดฮอรโมนอินซูลินแลวก็จะทําใหน้ําตาลไมสามารถเขาไปในเนื้อเยื่อไดและจะมีน้ําตาล
ในเลือดเหลือคางอยูมากกวาปกติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากเบตาเซลลของตับออนไมสามารถสรางฮอรโมน
อินซูลินออกมาไดเพียงพอ หรือสรางไมไดเลย หรือสรางไดแตอินซูลินนั้นออกฤทธิ์ไดไมดี ความผิดปกติ
เหลานี้ลวนแตเปนสาเหตุที่ทําใหรางกายนําน้ําตาลไปใชไดไมดี สงผลใหน้ําตาลในเลือดเหลือคางอยูมาก
และมีระดับสูงกวาคนปกติ ในคนปกติกอนรับประทานอาหารเชาจะมีระดับน้ําตาลในเลือดประมาณ ๗๐
๑๑๕ มิลลิกรัมเดซิลิตร และหลังรับประทานอาหารแลว ๒ ชั่วโมง ระดับน้ําตาลในเลือดไมเกิน ๑๔๐
มิลลิกรัมเดซิลิตร
เมื่อในเลือดมีระดับน้ําตาลสูงมากไตจะกรองน้ําตาลออกมากับน้ําปสสาวะทําใหปสสาวะมีรสหวาน
จึงเรียกภาวะนี้วา เบาหวาน เบา อีกนัยหนึ่งหมายถึงการถายปสสาวะ เบาหวานจึงหมายถึง ปสสาวะ
หวานนั่นเอง ผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีหรือผูปวยเบาหวานที่มีระดับน้ําตาล
ในเลือดไมสูงมากนัก ระหวาง ๑๔๐๑๘๐ มิลลิกรัมเดซิลิตร อาจตรวจไมพบน้ําตาลในปสสาวะก็ได
ทั้งนี้เพราะไตของคนเรามีความสามารถในการกั้นน้ําตาลไดระดับหนึ่งคือประมาณ ๑๘๐๒๐๐ มิลลิกรัม
เดซิลิตร หากระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวานี้ ไตจะไมสามารถกรองน้ําตาลไดน้ําตาลจึงออกมากับปสสาวะ
ดังนั้นในการวินิจฉัยโรคหากใชวิธีตรวจระดับน้ําตาลในเลือดจะไดผลแนนอนกวาและสามารถตรวจพบได
แตเนิ่นๆ เพราะการตรวจพบวามีน้ําตาลออกมาในปสสาวะยอมแสดงวาระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา ๑๘๐
๒๐๐ มิลลิกรัมเดซิลิตร แลว เทพ หิมะทองคํา ๒๕๔๗
โรคเบาหวานเปนโรคที่เรื้อรังสามารถรักษาไดแตไมหายขาดทั้งนี้เกิดจากสาเหตุของโรค คือ การ
สืบทอดทางกรรมพั นธุ และปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิด โรคเบาหวานไดอีกหลายประการ เช น ความอวน
รางกายเสื่อมสภาพในผูสูงอายุ ตับออนไดรับความกระทบกระเทือน การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เชน คาง
ทูม หัดเยอรมัน เกิดจากการใชยาบางชนิด เชน ยาขับปสสาวะ ยาคุมกําเนิด ทําใหระดับน้ําตาลในเลือด
สูงขึ้นไดและเกิดจากการตั้งครรภ เนื่องจากฮอรโมนหลายชนิดที่สังเคราะหขึ้นมีผลยับยั้งการทางานของ
อินซูลิน
การเปนโรคเบาหวานหากไมดูแลรักษาตัวเองใหดีแลวจะนํามาซึ่งโรคแทรกซอนกับระบบตางๆ
ของรางกายไดมาก เชน โรคแทรกซอนเฉียบพลัน คือ ฝฝกบัว แผลที่เทา วัณโรคปอด ไตอักเสบ เปนตน
และโรคแทรกซอนเรื้อรังคื อ โรคหัว ใจ หลอดเลือดหัว ใจตีบแข็ง เปนตน ในระหวางมีชีวิตอยูหากไม
ควบคุมระดับน้ําตาล ผลที่เกิดขึ้นคือ ไมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจําปควรไดรับการ

ตรวจระดับน้ําตาลในเลือดทุกครั้ง โดยเฉพาะผูที่มีปจจัยประกอบหรือผูที่อยูในขายที่มีโอกาสสูงที่จะเปน
โรคเบาหวาน การตรวจพบโรคในระยะแรกจะทําใหการรักษางายขึ้นและไดผลดี โดยเฉพาะการใหความ
รวมมือในการรักษาของผูปวย

การรักษาโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานเปน แลวจะไมหายขาด ในระยะแรกผูปวยจะไมแสดงอาการอันเปนสาเหตุทําให
บางครั้งผูปวยไมอยากมาพบแพทย ดังนั้นในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานจึงตองมีการอธิบายใหผูปวย
เขาใจถึงอาการของโรคและความเปนมา ตลอดจนการรักษาและโรคแทรกซอนที่จะตามมาในภายหลัง
ผู ป ว ยเบาหวานเมื่ อ เริ่ ม รั ก ษาต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว คื อ ต อ งหมั่ น มาพบแพทย มี ค วามอดทนและปรั บ
พฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหาร ไมตามใจตนเอง และที่สําคัญยอมรับวาตนเปนโรคเบาหวานและ
ตองใหความรวมมือในการรักษาและปฏิบัติตนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอตลอดไป โดยผูปวยตองไดรับทราบ
วาแพทยมีเปาหมายการรักษาอยูที่การควบคุมระดับน้ําตาลใหใกลเคียงคนปกติ ซึ่งมีแผนการรักษา ดังนี้
เทพ หิมะทองคํา ๒๕๔๗
๑. การควบคุมอาหาร
๒. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
๓. พบแพทยอยางสม่ําเสมอตามนัดเพื่อตรวจรางกายติดตามผลการ รักษาและประเมินสภาพ
ของโรค รวมทั้งการรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินในปริมาณที่แพทยสั่งโดยเครงครัด

การรักษาโรคเบาหวานดวยสมุนไพร
การรักษาเบาหวานแบบการ แพทยแผนปจจุบัน ทั้งการฉีดฮอรโมน การใชยาตางๆ แลว ยังมี
การรักษาแบบทางเลือกที่ไดรับความสนใจ ทั้งเรื่องของสมุนไพร โยคะหรือการออกกําลังกายก็อาจชวย
บรรเทาอาการเจ็บปวยและสงผลตอคุณภาพจิตที่ดีของผูปวยเบาหวานอีกดวย ตามตําราแพทยแผน
โบราณที่เปนการสืบตอความรูผานคําบอกเลาระบุวา สมุนไพรหลายชนิดชวยรักษาโรคเบาหวานได แตถึง
ปจ จุ บัน ก็ ยังไม มีผ ลวิ จัยหรือบทพิสู จ น ระบุไดอยางชัดเจน นั่น อาจจะเนื่ องมาจากกระบวนการควบคุ ม
ปริมาณสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรที่ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ดินที่ปลูก สภาพอากาศ สายพันธุ
ตางมีผลตอสมุนไพรนั้นๆ รวมถึงวิธีการสกัด ไมวาจะเปนการตม บด หรือนํามาประกอบอาหาร เหลานี้
ตางใหประสิทธิภาพของสมุนไพรตางๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดทั้งสิ้น อยางไรก็ตามมีการทดลองสมุนไพร
หลายกลุม พบวา บางกลุมมีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดจริง เชน มะระไทย ตําลึง กระเทียม ฝรั่ง ลูกใต
ใบ มะแวงทั้งตนและเครือ แตผลการทดลองนั้นกระทําในสัตวทดลองสวนกลุมที่ทําการทดลองในคนแลว
ใหผลดี ไดแก เม็ดแมงลัก วานหางจระเข หอมหัวใหญ และหญาหนวดแมว กองบรรณาธิการนิตยสาร
ใกลหมอ ๒๕๕๑ ตัวอยางการทดลองการใชสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน ดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ ตัวอยางการทดลองการใชสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน ชื่อสมุนไพร
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ที่มา  กองบรรณาธิการนิตยสารใกลหมอ (๒๕๕๑)
จากตารางที่ ๑ จะเห็นไดวาเมื่อนําสมุนไพรที่มีประโยชนในการรักษาโรคเบาหวาน เชนกระเทียม
ตําลึง มะแวงตน แมงลัก วานหางจระเข หญาหนวดแมวมาทดลองใชกับหนูหรือกับคนแลวสวนมากจะ
ทําใหน้ําตาลในเลือดลดลง แตบางชนิดออกฤทธิ์ไมสม่ําเสมอทั้งนี้อาจเปนเพราะปริมาณนอยเกินไปหรือ
ออกฤทธิ์อยูไมนานทําใหผลการรักษาไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใชสมุนไพรเปนตัวชวยในการรักษา
โรคเบาหวานเปนเรื่องที่สามารถทําได แตตองใชในปริมาณที่เหมาะสม และใชระยะเวลาในการใชนาน
พอที่จะทําใหสารที่ออกฤทธิ์มีการสะสมจนถึงระดับที่สามารถออกฤทธิ์ตอกลไกการรักษา
การศึกษาการใชสมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวานในทางวิทยาศาสตรสวนมากจะทําการหาชนิด
ของสารออกฤทธิ์ในสมุนไรชนิดนั้น นํามาหาปริมาณ และรูปแบบการใชเพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสม แลว
ศึกษาการรักษาโรคเบาหวานโดยอาจจะเริ่มใชจากหนูทดลอง แลวจึงนํามาใชกับคน เชน ตัวอยางจาก
การศึกษาของ    ๒๐๑๐ และ  ๑๙๙๕ พบวาการใชกรดยูโซลิก และกรดโอลีนโนลิก ใน
ปริมาณต่ํา คือรอยละ ๐.๐๑ และรอยละ ๐.๐๕ โดยน้ําหนักของอาหาร มีผลทําใหสามารถลดระดับกลูโคส
ในเลือด ควบคุมความเขมขนของระดับน้ําตาลกลูโคสในเลือด เกิดความทนทานตอกลูโคส ความทนทาน

ตออินซูลิน ตับออนสามารถสรางฮอรโมนอินซูลินสูงขึ้นและเพิ่มระบบภูมิคุมกันในผูปวยโรคเบาหวานชนิด
ที่ ๒ ในหนูได ซึ่งกรดยูโซลิก และกรดโอลีนโนลิกเปนสารออกฤทธิ์ตอการรักษาโรคเบาหวานที่มีอยูมากใน
สมุนไพรในวงศ โดยสมุนไพรในวงศนี้จะพบในพืชผักพื้นบาน เชน กระเพราแดง กระเพราขาว
โหระพา หญาหนวดแมว เปนตน แดนชัย เครื่องเงิน และคนอื่นๆ ๒๕๕๖ ดังนั้นการใชสมุนไพรเพื่อ
การรักษาโรคเบาหวานจึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาทดลองหาชนิดและปริมาณของสารออกฤทธิ์และการ
ใชในคนเพื่อที่ไดปริมาณการใชสมุนไพรที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ใน
สมุนไพรดังกลาวตอไป
การใชสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานนั้นมีความจําเปนที่จะตองมีการทดสอบความเปนพิษของสาร
ออกฤทธิ์ชนิดนั้น ตลอดจนสมุนไพรชนิดนั้นดวย ซึ่งจากตัวอยางขางตน เมื่อนําสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร
คือ กรดโอลีนโนลิก และกรดยูโซลิก มาทําการทดลองทางพิษวิทยากับหนูและคน พบวาการใชกรดทั้ง
สองไมมีความเปนพิษ และเมื่อศึกษาสมุนไพรที่มีกรดทั้งสองนี้ เชน กระเพรา โหระพา สะระแหน ชะพลู
พบวาเปนสมุนไพรที่ใชกันโดยทั่วไปไมมีประวัติในการเปนพิษตอคน ดังนั้นการใชสมุนไพรที่เปนสมุนไพร
พื้น บานที่ รับประทานเป น ประจํ า และไม มีประวัติค วามเปน พิ ษ อี กทั้ ง ยั ง มี ส ารออกฤทธิ์ ตอการรั กษา
โรคเบาหวานอยูในปริม าณสูง เชน กระเพราแดง กระเพราขาว ชะพู ล โหระพา แดนชั ย เครื่องเงิ น
และคนอื่นๆ ๒๕๕๖ จึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมในการใชในการรักษาโรคเบาหวาน โดยมีขอแนะนาใน
การใชคือ การนําไปปรุงอาหารหรือแปรรูปอยางงายโดยไมใช ตัวทําละลายที่เปนพิษ เชน การทําเปน
เครื่องดื่มสมุนไพร การทําเปนชาสมุนไพรเปนตน ควบคูไปกับการรักษาโดยแพทยปจจุบันและควรแจงให
แพทยประจําตัวทราบวาไดใชสมุนไพร เพื่อแพทยจะไดทราบถึงสาเหตุหรือปจจัยอื่นๆ ในกรณีที่ระดับ
น้ําตาลในเลือดลดลงมากเกินไปซึ่งจะชวยใหแพทยสามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองไดอยางทันทวงที และมี
ประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

สรุป
การรักษาเบาหวานตองอาศัยวิธีการรวมกันทั้งการควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย การใชยา
และการใชฮอรโมนอินซูลินชนิดฉีด การนําสมุนไพรมารักษาเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเปนวิธีการที่นาสนใจ
และมีแนวโนมในการใชวิธีการนี้เพิ่มมากขึ้น โดยแนวทางใชพืชสมุนไพรนั้นควรใชพืชสมุนไพรพื้นบานที่ไมมี
ความเปนพิษ และเคยใชประกอบเปนอาหารอยูเปนประจํา หรือในการแปรรูปก็ไมยุงยาก และสามารถ
ปรับปรุงรสชาติใหรับประทานไดงายและมีรสชาติดี
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