เครืองดืมจากเจียวกู ่หลาน ดอกคํ าฝอย
และสารสกั ดจากใบหญ้าหวาน
ภญ.กฤติ ยา ไชยนอก
สํ านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
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ไม่กีสั ปดาห์ท ีผ่านมานี หลายๆ ท่านทีแวะเวี ยนไปยั งชั นขายเครื องดืมตามห้างสรรพสินค้า ร้าน
สะดวกซือ หรือร้านค้าทั วไป อาจเจอปรากฏการณ์ท ีเรียกว่า “หายเป็นหลุม” จนต้องเหลียวกลับมามอง
พร้อมกั บตั งคําถามว่า สินค้าอะไรนะทีหายไปจากชั นวางอย่างไร้ร่องรอยได้ขนาดนี? ซึงสาเหตุส่วนหนึง
น่ าจะเกิดจากการทีแอดมินเพจดังอย่าง Drama-addict เจ้าของฉายา Discount man ได้เปิดสกิลใหม่ท ี
เรียกว่า “หายเป็นหลุม” ให้ก ั บเครืองดืมเพือสุขภาพยี ห้อหนึงจากโครงการหลวง ซึงมีส่วนผสมหลั กเป็น
สมุน ไพร ชนิด นั นก็คือ ป ั ญจขัน ธ์(เจียวกู่ห ลาน) คําฝอย และหญ้าหวาน จนทําให้ผู้ร ักสุขภาพ
ทั งหลายอยากลิมลองไปตามๆ กัน แต่หลายๆ ท่านอาจยั งไม่ค่อยทราบข้อมูลของสมุนไพรทีใช้เ ป็ น
ส่วนประกอบหลักของเครื องดื มดังกล่าว วั นนี เราลองมาดูก ันดีกว่าค่ะว่า เจ้าสมุนไพร ชนิดมีความ
น่าสนใจอย่างไรบ้าง
ป ั ญจขั นธ์(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) หรือเจียวกู่หลาน เป็นพืชในวงศ์
Cucurbitaceae เป็ น ไม้เถาล้มลุก อยู่ไ ด้ห ลายปี ลําต้นเล็กเรียวยาว เลือยยาวแตกแขนง ใบเป็ น ใบ
ประกอบแบบฝ่ ามือ ออกสลับ ส่วนมากมีใบย่อย5 ใบ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี ดอกแยกเพศและแยกต้น
ออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือปลายกิง ช่อดอกเพศผู้เป็นช่อแบบช่อแยกแขนงโปร่ง ดอกเล็กมาก สีเขี ยวอม
เหลือง ช่อดอกเพศเมียเป็นช่อสั นๆ และมีดอกน้อยกว่าช่อดอกเพศผู้ ผลมีเนื อ ค่อนข้างกลม ขนาดเล็ก
มาก ผลสุกสีดํา มีเมล็ดเล็กมาก 1 - 3 เมล็ด ผิวเมล็ดขรุขระ สรรพคุณพืนบ้านระบุว่า ทั งต้นเป็นยาแก้
อัก เสบ แก้ไ อ ขับ เสมหะ และใช้พ อกรัก ษาแผล (1) สารสํา คัญ ที พบเป็ น สารในกลุ่ม ซาโปนิน คือ
ginsenoside, gypenoside การศึกษาฤทธิ ทางเภสั ชวิทยาพบว่าสารสกัดและสารในกลุ่มซาโปนินมีฤทธิ
ต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิด มีฤทธิ เพิมภูมิต้านทาน บํารุงหั วใจ ลดไขมัและนํ
น าตาลในเลือด ต้านการหด
เกร็งของหลอดลม ต้านอาการอั กเสบ และช่วยปกป้ องตั บจากสารพิษ แต่ส่วนใหญ่ย ั งเป็นเพียงการศึกษา

ในหลอดทดลองและสั ตว์ทดลอง สําหรั บการศึกษาความเป็นพิษพบว่ามีความปลอดภัยในการบริโภคสูง
และยั งไม่มีรายงานการเกิดพิษจากการบริโภคในขณะนีค่ะ( )
คําฝอย (Carthamus tinctorius L.) เป็ น พืช ในวงศ์ Asteraceae เป็ น ไม้ล้มลุก ลําต้น เป็ น สัน
เกลียง ใบเป็นใบเดียว รูปวงรี ขอบใบหยั กเป็นฟ ั นเลื อย ปลายใบเป็นหนามแหลม ดอกเป็นช่อออกที
ปลายยอด มีดอกย่อยขนาดเล็กจํานวนมาก กลีบดอกมีส ีเหลืองเมือแรกออก แล้วปลียนเป็นสีแดงอมส้ม
ผลเป็ น ผลแห้ง ไม่แตก เมล็ดเป็ น รูปสามเหลียมขนาดเล็ก สีขาว สรรพคุณแผนโบราณระบุว่า ดอก
คําฝอยช่วยบํารุงโลหิต บํารุงหั วใจ บํารุงนํ าเหลือง บํารุงประสาท และใช้แก้โรคผิวหนัง (3, 4) สารสําคั ญ
ทีพบเป็นสานในกลุ่ม flavonoids, alkaloids และสารให้ส ีในกลุ่ม quinochalcone เช่น safflower yellow
A, safflower yellow B, safflomin A, safflomin C, precarthamin, carthamin การศึกษาฤทธิ ทางเภสัช
วิทยาพบว่าสารสกัดนํ ามันดอกคําฝอย และสารในกลุ่ม quinochalcone มีส่วนช่วยในการปกป้ องหั วใจ
และหลอดเลือด ช่วยลดไขมั นและนํ าตาลในเลือดแต่ส่วนใหญ่ย ั งเป็นเพียงการศึกษาในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง สําหรับการศึกษาความเป็น พิษพบว่า เมื อให้หนูเม้าส์กินสารสกัดนํ าของดอกคําฝอยใน
ขนาด
มก./กก. ติดต่อกั น วั น หลอดสร้างอสุจ ิของหนูมีขนาดสั นลง และมีการสร้างตั วอสุจ ิลดลง
เมือเทียบกั บกลุ่มควบคุม ดั งนั นจึงอาจต้องระมั ดระวั งการบริโภคดอกคําฝอยใ
นผู้ชายทีมีป ั ญหาเกียวกับ
ระบบสืบพั นธุ์ค่ะ ( , 6)
หญ้าหวาน (Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ไม้ล้มลุกอายุ
หลายปี ใบเป็นใบเดียวเรียงตรงข้าม รูปใบหอกกลับหรือรูปใบหอกกลับแกมขอบขนาน ขอบใบจักฟ ั น
เลือยมีรสหวาน ดอกช่อกระจุกแน่น ออกทีปลายยอด กลีบดอกสีขาว ผลแห้งไม่แตก มีเมล็ดเดียว(7) ใบ
ของหญ้าหวานมีความหวานมากกว่านํ าตาลถึง - เท่า สารสําคั ญทีทําให้มีรสหวานเป็นสารในกลุ่ม
steviol glycosides และทีพบเป็นส่วนใหญ่คือสาร stevioside ซึงมีความหวานมากกว่านํ าตาลถึง เท่า แต่ไม่ก่อให้เกิดพลังงาน จึงเหมาะสําหรั บการใช้เป็นสารให้ความหวานในผู้ป ่ วยโรคเบาหวาน
และผู้ท ีต้องการควบคุมนํ าหนัก แต่อาจต้องระมัดระวั งการใช้ในผู้ท ีมีความผิดปกติของไต เนื องจากมี
รายงานความเป็นพิษต่อไตในสั ตว์ทดลองของสารstevioside (8, 9) ดังนั นจึงควรหลีกเลียงการใช้หญ้า
หวานและสาร stevioside ในขนาดสูงและไม่ควรใช้ต่อเนื องเป็นเวลานานค่ะ
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสมุนไพรทั ง 3 ชนิด คือ เจียวกู่หลาน คําฝอย และหญ้าหวาน
ล้วนมีฤทธิ ทางเภสั ชวิทยาทีน่าสนใจและเมือนํามาทําให้อยู่ในรูปของเครืองดื มทีสามารถบริโภคได้ง่าย
ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึงสําหรั บผู้ท ีรั กสุขภาพค่ะ แต่อาจต้องระมั ดระวั งสําหรั บผู้ท ีมีข้อจํากัดดั งทีกล่าว
ไว้ข้างต้นด้วยนะคะ และทีสําคั ญคือ ควรทานแต่พอดี ออกกําลังกายสมํ าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
เพียงเท่านีเราก็จะมีสุขภาพทีดีแล้วค่ะ
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