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นานาสมุนไพรและสารธรรมชาติบํารุงตา  
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อ้อมบุญ วัลลิสุต 

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ป ั จจุบันโรคตาทีเป็นป ั ญหากันมาก เช่น ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสือม (AMD) และวุ้น

ตาเสือม ซึงสาเหตุหนึงมาจากความเสือมของดวงตาทเีกิดจากอนุมูลอิสระ ดังนั นจึงมีการนําเอาสมุนไพร

และสารจากธรรมชาตซิึงมีฤทธิ ต้านออกซิเดชันมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตัวอย่างสมุนไพร

และสารจากธรรมชาติ ได้แก่ 

1.   ขมิน พืชทีมีชือวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารในเอเชยี

และใช้เป็นยารักษาโรคทีเกียวข้องกับอาการอักเสบมาช้านาน มีสารสําคัญ คือ curcumin (1) ซึงมีผลต่อ

ยับยั งการทํางานของเอนไซม์ทีเกียวข้องกับการอักเสบ ได้แก่ cyclooxygenase-2 (COX-2), 

lipoxygenase, nitric oxide synthase (iNOS) และยับยั งการผลิตไซโตไคน์ทีทําให้เกิดการอักเสบหลาย

ชนิด ได้แก่ TNF-alpha, interleukins, monocyte chemoattractant protein (MCP), Migration 

inhibitory protein นอกจากนี เมือทําการทดลองสาร curcumin (2,3) มใีนสัตว์ทดลองและ retina cell 

culture พบว่า สามารถปกป้ อง retina จากแสงได้เมือให้หนูทดลองกินอาหารทีมี 0.2% curcumin เป็น

เวลา 2 อาทิตย ์(4) และ curcumin ในความเข้มข้น 15 µM สามารถป้ องกัน human retinal cell จากผล

ของ H2O2 โดยการลดระดับของ reactive oxygen species (ROS) (5) ย ังมีการทดลองอีกหลายรายงาน

ในหนูทีแสดงว่า  curcumin สามารถป้ องกันภาวะเบาหวานขึนจอตา (diabetic retinopathy หรือ DR) 

(6) และ ต้อกระจก (7) 

2. Saffron  เป็นเครืองเทศและใช้ในยาแผนโบราณเป็นสารต้านพิษ (antitoxic) มีสารสําคัญคือ 

crocin และ crocetin มีฤทธิ เป็น antioxidant และปกป้ องเซลล์จาก ROS (8,9) การทดลองในหนูพบว่า 

saffron เพิมระดับ glutathione จึงสามารถลดผลเสียจากการทหีนูได้ร ับแสงจ้าเป็นเวลานานและสามารถ

ป้ องกันการตายของเซลล์ได้  (10)  และยังสามารถป้ องกัน selenite-induced cataract ในหนูทดลองได้

อีกด้วย (11)  การทดลองทางคลนิกิในคนทีเริมเป็น จอประสาทตาเสือม ด้วยการให ้ saffron ว ันละ 20 

มก เป็นเวลา 90 ว ัน พบว่าจุดภาพชัด (macula) ในตา สามารถทําหน้าทีได้ดีขึน (12)     

3. Ginseng  หรือโสม คือรากของ Panax ginseng นิยมใช้ในแพทย์แผนจีน สารสําคัญคือ 

ginsennosides ซึงเป็น steroidal saponin มีฤทธิ ทางเภสัชวิทยาหลายชนิด ได้แก่ antiapoptotic, anti-

inflammatory, antioxidant (13)  จากการทดลองทางคลินิกในผู้ป่ วยทีเป็นต้อหิน พบว่า โสมแดงเกาหลี

สามารถเพิมการไหลเวียนของเลือดไปยังจอตา จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในลักษณะการป้ องกันโรคต้อหิน 

(14)  นอกจากนีสาร Rb1 และ Rg3 ย ังมีฤทธิ ย ับย ั ง TNF-alpha จึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการป้องกัน

โรคจอประสาทตาเสือมด้วย เนืองจากการอักเสบเป็นสาเหตุหนึงของโรคนี (15)  การทดลองในหนูแสดง

ว่าโสมสามารถลดการเสือมของจอตาในหนูทีถูกเหนียวนําให้เป็นเบาหวานได้ ( )  ลดผลทีเกิดจากการ

เหนียวนําหนูให้เป็นต้อกระจกด้วย selenite ได้ (17)  ดังนั นโสมจึงเป็นสมุนไพรทีน่าสนใจสําหรับการ

ป้ องกันโรคตาทั ง 4 คือ โรคต้อหิน ต้อกระจก จอประสาทตาเสือม และภาวะเบาหวานขึนจอตา   
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4. Gingko Biloba Extract (GBE) คือสารสกัดจากใบของต้นแป๊ ะก๊วย (Ginkgo biloba) ในใบ

มีสารสําคัญสองกลุ่มคือ เฟลโวนอยด์และเทอร์พีนอยด์ GBE เป็นอาหารเสริมทีนิยมมากทีสุดในยุโรป

และอเมริกามีฤทธิ ป้ องกันการทําลายจากอนุมูลอิสระ และป้ องกัน lipid peroxidation จากการทดลอง

พบว่า GBE สามารถป้ องกันการเสือมของ mitochondria (18-19)  ป้ องกันการเสือมของ optic nerve 

จึงสามารถป้ องกันตาบอดในผู้ป่ วยโรคต้อหิน และ ผู้ป่ วยจอตาเสือมได้ (20)  มีการทดลองในหนูโดยให้ 

GBE ฉีดเข้าท้องก่อนทําลาย optic nerve พบว่าหนูทีได้ร ับ GBE มีเซลล์ประสาทของจอตามากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ (21)  สาร EGB761 จากสารสกัดใบแป๊ ะก๊วยยับยั งการตายของเซลล์ร ับแสง 

(photoreceptor cell)  และเพิมอัตราการอยูร่อดของเซลล์ภายหลังถูกฉายด้วยแสงจ้า (22)  และสามารถ

ลดการหลุดของจอตา (retinal detachment) ได ้(20)  GBE จึงมีประโยชน์ในกรณีป้ องกันและรักษาโรค

ต้อหิน และโรคทีเกียวข้องกับจอตา (23)   

5. Danshen ชือสามัญคือ Asian Red Sage หรือตังเซียม หรือตานเซิน (Salvia 

miltiorrhiza) ส่วนทีใช้คือราก ในตํารายาใช้เป็นยากระตุ้นการไหลเวียนเลือด ใช้ร ักษาฝี สารสําคัญคือ 

salvianoic acid B เป็นสารพอลีฟีนอลกิละลายนําและเป็น antioxidant ทีมีฤทธิ แรงและยังมีฤทธิ ต้าน

การอักเสบ(24)  ในคนทีเป็นเบาหวานจะเกิดอาการอักเสบและหนาขึนของผนังเสน้เลือดฝอยทําให้ 

อนุมูลอิสระไม่สามารถถูกกําจัดออกไปได้จึงไปทําลายเซลล์ประสาทตา เมือทดลองฉีดตังเซียมเข้าไปที

เนือเยอืจอตาทีขาดออกซิเจนในหนูทีเป็นเบาหวานพบว่าสามารถป้ องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ 

(25)  การทดลองทางคลนิกิในผู้ป่ วยโรคต้อหินพบว่า ตังเซียมสามารถคงสภาพลานสายตา (visual field) 

ในผู้ป่ วยระยะกลางและระยะปลายได้ (26)  ดังนั น ตังเซียมจึงมีประโยชน์กับผู้ป่ วยโรคตาทีเกียวข้องกับ 

oxidative stress เช่น จอประสาทตาเสือม  ภาวะเบาหวานขึนจอตา  และต้อกระจก 

6. Quercetin เป็นเฟลโวนอยด์ในพืชทีมีการศึกษามาก พบได้ในชาดําและชาเขียว พืชในวงศ์

ผ ักกาด (Brassica spp.) ผลไม้หลายชนิด เนืองจากพบว่าการบริโภคอาหารทีมีสารเฟลโวนอยด์ช่วยลด

อัตราการป่ วยด้วยโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ (27,28)  และมีการศึกษาฤทธิ ต้านอักเสบและต้านออกซิ

ไดส์กันอย่างกว้างขวาง (29)  ในการทดสอบกับ retinal cell line พบว่า quercetin สามารถยับยั งการ

อักเสบและป้ องกันการตายของเซลล์ได้ (30)    ย ับย ั งการเกิดเส้นเลือดใหม่ของจอตา (retinal 

angiogenesis) (31,32) ซึงเป็นลักษณะเฉพาะของโรคจอประสาทตาเสือม    

7. Resveratrol สารพอลิฟีนอลทีพบมากในเหล้าองุ่นแดงซึงได้ร ับความสนใจจากการทีคน

ฝรั งเศสนิยมดืมเหล้าองุ่นแดงกันมาก แต่กลับเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจกันน้อยกว่าประเทศอืนๆ จึงทําให้

มีการศึกษาผลของสารนีต่อเส้นเลือด และพบว่ามีฤทธิ ต้านออกซิเดชัน สามารถยับยั งการเกาะตัวของ

เกร็ดเลือด ย ับยั งสารก่อการอักเสบ ย ับยั งการสร้าง endothelin ทีทําให้หลอดเลือดหดตัว (33)  การ

ทดลองในหนูยังพบว่า resveratrol ลดการทําลายของหลอดเลือดในหนูทีเป็นเบาหวานได ้ (34,35)  จึง

น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่ วยเบาหวานจากการป้ องกันการตายของเซลล์ และในโรคต้อหิน ซึงเกิดจาก

การขาดเลือดของจอตา (36,37)  resveratrol ยงัสามารถป้ องกันโรคต้อกระจกในหนูทีถูกเหนียวนําด้วย 

selenite โดยเพิมระดับ glutathione และลดระดับ malonyl dialdehyde ในเลนส์ตา (38)  ดังนั น 
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resveratrol จึงเหมาะทีจะใช้ในการป้ องกันโรคจอประสาทตาเสือม  ภาวะเบาหวานขึนจอตา  ต้อหิน ต้อ

กระจก ชึงล้วนเกิดจาก oxidative stress 

8.  Catechins กลุ่มสารพอลิฟีนอลิคทีพบมาในชาเขียว ซึงอนุพันธุท์ ีมีมากสุดคือ 

epigallocatechin gallate (EGCG) เป็นสารต้านออกซิไดส์ทีมีฤทธิ แรงมาก ( )  เมือฉีดเข้าไปในลูกตา

พร้อมกับ Sodium Nitroprusside สามารถป้ องกันเซลล์ร ับแสงของจอตาได้ (40)  กลไกการออกฤทธิ

ของ catechin คือกําจัดอนุมูลอิสระ (oxygen free radicals) และลดการออกซิไดส์ไลปิด (41)  เมือให้ 

EGCG ทางปากแก่หนูทดลองสามารถลดการตายของเซลล์ร ับภาพของจอตาจากการเหนียวนําด้วยแสง

ได ้แสดงว่า EGCG สามารถใช้ป้ องกันการเสือมของเซลล์ร ับภาพได้ (42)  catechin ทีให้ทางปากแก่หนู 

สามารถยับยั งการเสือมของ lens epithelium ในหนูทีถูกเหนียวนําให้เป็นโรคต้อกระจกได ้ (43)  และ 

EGCG มีฤทธิ ย ับย ั ง RPE migration and adhesion จึงสามารถป้ องกันจอประสาทตาเสือมได ้  (44) 

ดังนั น catechin จึงมีศ ักยภาพในการป้ องกันจอประสาทตาเสือมและต้อกระจกได ้

นอกจากนียังมีกรดไขมันจําเป็น วิตามิน และแร่ธาตุทีจําเป็น 

สารกลุ่มกรดไขมันจําเป็นชนิดโอเมกา-3  เช่น กรดอัลฟาลิโนเลนิค (Alpha- Linolenic acid, 

ALA) มีในนํามันเมล็ดแฟล็กซ์ ( Flaxseed oil หรือ Linseed oil) มีการทดลองทางคลินิกโดยให้โอเมกา-

3 ว ันละ 3 ครั ง  ๆละ 2 x 1000 มก และติดตามผลทุก 3 เดือนเป็นเวลา 1 ปี พบว่าสามารถลดอาการตา

แห้ง ช่วยทําให้คุณภาพของนําตาดีขึน และบํารุงประสาทตา (45) 

วิตามินและเกลือแร ่ ทีสําคัญคือ วิตามินเอ (Vitamin A) วิตามินบี 2 (Riboflavin) วิตามินซี 

และสังกะสี (Zinc) วิตามินเอเป็นสารจําเป็นในการสังเคราะห์ Rhodopsin ซึงเป็นเม็ดสีทีอยู่ในเซลล์

ประสาทรับภาพชนิด Rod ซึงทําหน้าทีการเห็นภาพในทีสลัวหรือในเวลากลางคืน การขาดวิตามินเอจึง

ทําให้ตาบอดกลางคืน (Night Blindness) (46) วิตามินบี 2 (Riboflavin) ช่วยในการบํารุงสายตา เยือ

เมือกตาและม่านตา ถ้าขาด จะมีอาการเลือดออกในตา ตาไวต่อแสง อาการแสบตา ( ) วิตามินซีเป็น 

antioxidant ทีละลายนําได้และช่วยให้ผนังหลอดเลือดฝอยแข็งแรง American Optometric Association 

สรุปว่าวิตามินซีป้ องกันต้อกระจกและจอประสาทตาเสือมได้  ส ังกะสีเป็นแร่ธาตุทีเกียวข้องในการสร้าง

เม็ดสีเมลานินทจีอตา ถ้าขาดจะทําให้การมองเห็นในทีมืดไม่ดีและเป็นต้อกระจก (48) 
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