
ฤทธิ ลดนําตาลในเลือดของผักเชียงดา  

กนกพร อะทะวงษา 

สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผ ักเชียงดา Gymnema inodorum (Lour.) Decne. หรือ

ผักจินดา ผักพืนบ้านทีพบมากในภาคเหนือของประเทศไทย เป็น

พืชในวงศ์ APOCYNACEAE เป็นไม้เถาเลือย ลําต้นเมือย ังอ่อนมี

เขียวเข้ม ใบเดียว ออกคู่ตรงกันข้าม ใบรูปหอกกว้าง ปลายใบ

เรียวแหลม โคนใบโค้งสอบแคบโค้งมน หรือเว้าเล็กน้อย ขอบใบ

เรียบ ผิวใบเกลียงเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อกระจุกจากซอกใบ 

ดอกย่อย กลีบเลียงสีเขียว กลีบดอกสีขาว สีเหลืองอ่อน หรือ

เหลืองอมส้ม เกสรตัวผู้เป็นกระจุกแน่น ผล เมืออ่อนสีเขียว เมือ

แก่สีนําตาลคลํา มี -  เมล็ด ( )  ใบอ่อนและยอดอ่อนของผัก

เชียงดาสามารถนํามาเป็นอาหาร ทั งผักลวกจิมนําพริก ผัดใส่ไข่ 

หรือใส่ในแกง  

หลายท่านคงเคยได้ยินข่าวว่าประเทศญีปุ ่ นมีความสนใจผักเชียงดาของไทยมาก มีการจด

สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ลดนําตาลในเลือดและลดไขมันจากผักเชียงดา ทั งรูปของเครืองดืม และผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร เพราะนอกจากคําว่า gymnema มีรากศัพท์มาจากคําว่า “gurmar” ในภาษาฮินดู ซึง

หมายถึงผู้ฆ่านําตาลแล้ว ในผักเชียงดาพบสารสําคัญในกลุ่มไตรเทอร์ปีนซาโปนินทีชือ gymnemic acid 

( ) ซึงมีฤทธยิ ับย ั งการขนส่งนําตาล ( - ) ชะลอการดูดซึมนําตาลบริเวณลําไส้เล็ก (8-11) นอกจากนี 

gymnemic acid ย ังกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมเบต้าเซลล์ทบีริเวณไอส์เลตออฟลังเกอร์ฮันส์ (islets of 

Langerhans) ในตับอ่อน กระตุ้นให้มีการหลั งอินซูลินเพิมมากขึน เป็นผลให้นําตาลในเลือดลดลง (12-

16) 

การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าส่วนสกัดซาโปนินทีแยกทีได้สารสกัด % เอทานอลของใบเชียง

ดา (17) และสารไตรเทอร์ปีนอยด์จากผักเชียงดา (18) สามารถยับยั งการหดเกร็งของลําไส้เล็กส่วน

ปลายของหนูตะเภาทีถูกกระตุ้นด้วยโพแทสเซียม ซึงเป็นผลมาจากการยับยั งการนํากลูโคสจากภายนอก

เข้าสู่เซลล์ เมือทดสอบความทนต่อนําตาล (oral glucose tolerance test: OGTT)  โดยป้ อนสารนีให้แก่

หนูแรทร่วมกับสารละลายกลูโคสขนาด  ก./กก.นําหนักตัว สามารถลดระดับนําตาลในเลือดได้อย่างมี

นัยสําคัญทีเวลา  นาที และ  นาทีหลังการทดสอบตามลําดับ (17)  



การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครปกต ิพบว่าเมือดืมชาทีเชียงดา (มีใบเชียงดาอบแห้ง .  ก. 

ชงกับนําร้อน  มล.) ทันที หรือทีเวลา  นาทหีลังการทดสอบนําตาล มีผลลดระดับนําตาลในเลือด

ได้อย่างมีนัยสําคัญ และฤทธิ ลดนําตาลในเลือดให้ผลแปรผันตรงกับขนาดทีได้ร ับ (19) และการ

รับประทานชาเชียงดา ว ันละ  แก้ว หลังอาหารทันที ต่อเนือง  ว ัน สามารถควบคุมระดับนําตาลใน

เลือดสูงสุด (peak plasma glucose concentration) ได้ดีกว่ากลุ่มทีไม่ได้ร ับประทาน (19) อย่างไรก็ตาม

เมือทําการศึกษาในผู้ป่ วยเบาหวานชนิดที  โดยให้ดืมชาทีเตรียมจากใบเชียงดาแห้ง .  ก. ชงในนํา

ร้อน  มล. ว ันละ  ครั ง หลังมืออาหาร  นาท ีติดต่อกัน  ส ัปดาห์ ควบคู่ไปกับการรับประทานยา

ตามแพทย์ส ั ง กลับไม่พบฤทธิ ร ักษาเบาหวานของชาเชียงดา (20)  

จะเห็นได้ว่าการศึกษาฤทธิ ลดระดับนําตาลในเลือดของผักเชียงดายังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะ

การศึกษาในผู้ป่ วยทีเป็นเบาหวาน แต่ผักเชียงดามีแนวโน้มทีดีทีจะใช้เป็นอีกทางเลือกหนึงสําหรับผู้ที

ต้องการควบคุมระดับนําตาลขั นต้น อีกทั งผักเชียงดาเป็นผักพืนบ้านทีมีการรับประทานเป็นอาหารมาช้า

นาน และยังไม่ปรากฏรายงานความเป็นพิษจากการรับประทาน อย่างไรก็ตามหากผู้ป่ วยเบาหวานที

ร ับประทานยาแผนป ั จจุบันและต้องการรับประทานผักเชียงดา ควรใช้ด้วยความระมัดระว ัง เนืองจาก

อาจจะเสริมฤทธิ กับยา จนทําให้เกดิภาวะนําตาลในเลือดตําเกินไปได ้

สามารถอ่านเรืองฤทธิ ลดนําตาลของผักเชียงดาและ Gymnema  sylvestre เพิมเติม 

ได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับ ( ) กรกฏาคม   
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