น้ําวีทกราส
ก … น้ําคั้นจากตนออนขขาวสาลี
กนนกพร อะททะวงษา
สํานักงานข
ก
อมูลลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร
ช
มหหาวิทยาลัยมหิ
ย ดล
ในช ว งหลลายป ม านี้ หลายท
ล า นคง คุ น หู กั บ น้ํ าวี ท กราส
(Wheaat grass juuice) เครื่องดืดื่มสีเขียวเขม มีขายทั้งแบบบคั้นสด
ผงสําเเร็จรูปชงน้ําดื่ม และแบบสสารสกัดบรรจจุแคปซูล หรืรืออัดเม็ด
ใหเลือกรับประทานน ซึ่งเจาน้ําวีทกราสที่กลาาวถึงกันนี้กคื็คอื น้ําคั้น
จากตนนออนขาวสาาลีนั่นเอง จากการวิเคราะะหปริมาณสาารอาหาร
ในตนอออนขาวสาลีลีพบวา ประกกอบดวยคลออโรฟลลถึงรอยละ 70
นอกจ ากนั้นยังพบบวิต ามินเอ ซีซและอี แรธธาตุตางๆ เชชน เหล็ก
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แคลเซีซียม แมกนีเซียม และกรดดอะมิโนกวา 17 ชนิด

เนื่ อ งจากน้ํ าคั
า ้ น จากตนอ
น อ นข า วสาาลี อุ ด มไปด ว ยคลอโรฟลล ซึ่ ง เป น สสารมี สู ต รโคครงสร า ง
ใกลเคียงงกับฮีม (hem
me) สารที่รางกายนํ
า
าไปใใชในการสรางฮี
า โมโกลบินในเม็
น ดเลือดดแดง จนไดชืช่อื วาเปน
1

“เลือดสีเขียว (Greenn Blood)” มีการศึกษาาวิจัยฤทธิ์การรเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดแดงงของตนออนข
น าวสาลี

ในผูปวยยที่มีภาวะโลหหิตจาง พบววาการรับประะทานน้ําคั้นจากต
จ นออนขขาวสาลี วันลละ 30 - 100 มล. หรือ
รับประททานสารสกัดจากต
จ นออนขขาวสาลี วันละ 1,000 มก.. ติดตอกันอยยางนอย 6 เดืดือนถึง 1 ป ชวยเพิ่ม
ปริมาณฮีฮีโมโกลบินในเลือด ลดปริมิ าณการใหหเม็ดเลือดแดดงเขมขน (Paack red cellls) และลดจํานวนครั
า
้ง
ในการถายเลือด (bloood transfuusion) ไดอย างมีนัยสําคัญ ทั้งในเด็กที่มีภาวะโรคโโลหิตจางธาลลัสซีเมีย
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3

ในผู ป ว ยโรคโลหิ ตจางธาลั
ต
ส ซี เ มี ย ชนิ ด เบบต า ( β-thaalassemia) และในผู ป ววย myelodyysplastic
syndrom
me

(ผูปวยมีความผิดปกติของไขกกระดูก ทําใหหจํานวนเม็ดเลื
ด อดแดงนอ ยกวาปกติ และอาจ

กอใหเกิดดมะเร็งเม็ดเลืลือดขาว)

4

นอกจากนี้น้ําคั้นจากตนอออนขาวสาลีลียังปองกันกาารเกิดภาวะโโลหิตจาง ซึ่งงเปนผลขางเคียงจาก
การไดรับเคมีบําบัดได
ไ ดี โดยพบววาในผูปวยมมะเร็งเตานมทที่รับประทานนน้ําคั้นจากตตนออนขาวสาาลี วันละ
60 มล. ตลอดระยะเววลาการไดรบเคมี
ับ บําบัด ททั้ง 3 รอบ ชวยป
ช องการเกกิดภาวะโลหิหิตจาง (anem
mia) ไดดี
ม
นในเลืลือดอยางมีนนัั ยสําคัญ โดยยไมมีผลตอการตอบสนอ
ก
องการไดรับการรั
ก กษา
มีผลเพิ่มมปริมาณฮีโมโกลบิ

จากเคมีบําบัดของผูปปวย5 และกาารศึกษาในผูปปวยในผูปวยที
ย ่เปนมะเร็งที่อวัยวะตางงๆ ที่ดื่มน้ําคัั้นจากตน
อ น 6 เดือน พบวาชวยเพิ
พิ่มปริมาณฮีโมโกลบิ
โ
น เกกล็ดเลือด แลละเพิ่มภูมิ
ออนขาววสาลีวันละ 30 มล. ติดตอกั
6

ตานทานนไดดี ทําใหผูผูปวยมีคุณภาาพชีวิตที่ดีขนึ้

การศึกษาฤททธิ์อื่นที่นาสนนใจ เชน ฤททธิ์ตานอนุมูลอิ
ล สระในอาสสาสมัครที่ไดรรับสารกออนุนุมูลอิสระ
BPA (biiphenol-A) ผานทางสิ่งแวดล
แ อม เมื่อใหดื่มน้ําคั้นจากต
จ นออนขขาวสาลี วันลละ 100 มล. ติดตอกัน
2 สัปดาห พบวาปริมาณสาร
ม
BPAA ในปสสาาวะลดลงอยางมี
า นัยสําคัญ โดยแนวโนนมการลดลงขของ BPA
สัมพันธกกับระยะเวลาาที่ดื่มคั้นจากกตนออนขาววสาลี7 และเมื่อเปรียบเทีทียบประสิทธิ ภาพระหวางตนออน
ขาวสาลีกับสาหรายสสไปรูรินา ซึ่งเปนสาหรายที่อุดมไปดวยคลอโรฟลลจากธรรมชาาติเชนเดียวกักัน พบวา
า
ขนาดด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 30 วัน เพิ่มความสาามารถใน
การรับปประทานแคปซซูลตนออนขาวสาลี
การตานนอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี การทําางานของเอนนไซม superooxide dismuutase และลดดปริมาณ
malonddialdehyde ในเลือดของงอาสาสมัครไไดดีกวาการรับประทานสสาหรายสไปรูรูรินา เมื่อรับประทาน
บ

ในขนาดดที่เทากัน8
นอกจากนี้ยังพบวาน้ําคันจากต
้น
นออนนขาวสาลีชวยบรรเทาอาการของโรคลลําไสอักเสบไไดดี เมื่อ
ใหผูปวยยรับประทานนวันละ 100 มล.
ม ติดตอกันั 1 เดือน ชวยบรรเทาอ
ช
อาการโดยรววมของโรคใหหดีขึ้น ลด
การเคลือ่อนไหวของลําไสและความมถี่ของการถถายเปนเลือดอยางมีนัยสําคั
าญ

9

น อนขาวสาาลีมีประโยชนนหลากหลาย ทั้งในแงของงการเพิ่มปริมาณเม็ด
จะเห็นไดวาน้นําคั้นจากตนอ
เลือดแดดงในผุปวยที่มีภาวะโลหิตจาง
ต ปองกันั การเกิดอันตรายจากอน
น
นุมูลอิสระ แและรักษาอากการลําไส
อักเสบ โโดยไมพบคววามเปนพิษหรื
ห ออาการขา งเคียงใดๆ ในขนาดรับประทานวั
ป
นลละ 30-100 มล. หรือ
แคปซูลขขนาด 1,0000 มก. ในชวงระยะเวลา
ง
2 สัปดาห - 1 ป แตอยางไรก็
ง ตามควรรระมัดระวังการใช
ก ใน
เด็กออน หรือสตรีมีครรภ
ค เนื่องจาากยังไมมีรา ยงานดานคววามปลอดภัย อีกทั้งน้ําคั้นนตนออนขาวสาลี
ว จะมี
กลิ่นเหม็ม็นเขียวคลายหญ
ย า จึงอาจจกระตุนใหเกิดการคลื่นไสสอาเจียนในผูผูที่ไมชอบกลิลิ่ นดังกลาวไดด
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