ฤทธิ ลดนําตาลในเลือดของผั กเชียงดา
กนกพร อะทะวงษา
สํ านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
ผักเชียงดา Gymnema inodorum (Lour.) Decne. หรือ
ผั กจินดา ผั กพืนบ้านทีพบมากในภาคเหนือของประเทศไทย เป็น
พืชในวงศ์ APOCYNACEAE เป็นไม้เถาเลือย ลําต้นเมือยั งอ่อนมี
เขียวเข้ม ใบเดียว ออกคู่ตรงกันข้าม ใบรูปหอกกว้าง ปลายใบ
เรียวแหลม โคนใบโค้งสอบแคบโค้งมน หรือเว้าเล็กน้อย ขอบใบ
เรียบ ผิวใบเกลียงเป็ น มัน ดอกออกเป็ น ช่อกระจุกจากซอกใบ
ดอกย่อย กลีบเลียงสีเขียว กลีบดอกสีขาว สีเหลืองอ่อน หรือ
เหลืองอมส้ม เกสรตัวผู้เป็นกระจุกแน่น ผล เมื ออ่อนสีเขียว เมื อ
แก่ส ีนํ าตาลคลํา มี - เมล็ด ( ) ใบอ่อนและยอดอ่อนของผัก
เชียงดาสามารถนํามาเป็นอาหาร ทั งผักลวกจิมนํ าพริก ผัดใส่ไข่
หรือใส่ในแกง
หลายท่านคงเคยได้ย ิน ข่าวว่าประเทศญี ปุ ่ นมีความสนใจผักเชียงดาของไทยมาก มีการจด
สิทธิบ ัตรผลิตภัณฑ์ลดนํ าตาลในเลือดและลดไขมันจากผั กเชียงดา ทั งรูปของเครืองดื ม และผลิตภั ณฑ์
เสริม อาหาร เพราะนอกจากคํา ว่า gymnema มีร ากศัพ ท์ม าจากคํา ว่า “gurmar” ในภาษาฮิน ดู ซึ ง
หมายถึงผู้ฆ่านํ าตาลแล้ว ในผั กเชียงดาพบสารสําคั ญในกลุ่มไตรเทอร์ปีนซาโปนินทีชือ gymnemic acid
( ) ซึงมีฤทธิยั บยั งการขนส่งนํ าตาล( - ) ชะลอการดูดซึมนํ าตาลบริเวณลําไส้เล็ก (8-11) นอกจากนี
gymnemic acid ยั งกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมเบต้าเซลล์ทบริ
ี เวณไอส์เลตออฟลั งเกอร์ฮ ั นส์(islets of
Langerhans) ในตับอ่อน กระตุ้นให้มีการหลั งอินซูลินเพิมมากขึน เป็นผลให้นําตาลในเลือดลดลง(1216)
การศึกษาในสั ตว์ทดลองพบว่าส่วนสกั ดซาโปนินทีแยกทีได้สารสกั ด % เอทานอลของใบเชียง
ดา (17) และสารไตรเทอร์ปีนอยด์จ ากผักเชียงดา (18) สามารถยั บยั งการหดเกร็งของลําไส้เล็กส่ วน
ปลายของหนูตะเภาทีถูกกระตุ้นด้วยโพแทสเซียม ซึงเป็นผลมาจากการยั บยั งการนํากลูโคสจากภายนอก
เข้าสู่เซลล์ เมือทดสอบความทนต่อนํ าตาล (oral glucose tolerance test: OGTT) โดยป้ อนสารนีให้แก่
หนูแรทร่วมกับสารละลายกลูโคสขนาด ก./กก.นํ าหนักตัว สามารถลดระดับนํ าตาลในเลือดได้อย่างมี
นัยสําคั ญทีเวลา นาที และ นาทีหลั งการทดสอบตามลําดั บ(17)

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมั ครปกติ พบว่าเมื อดื มชาทีเชียงดา(มีใบเชียงดาอบแห้ง . ก.
ชงกับนํ าร้อน
มล.) ทันที หรือทีเวลา นาทีหลั งการทดสอบนํ าตาล มีผลลดระดั บนํ าตาลในเลือด
ได้อ ย่า งมีนัย สํา คัญ และฤทธิ ลดนํ าตาลในเลือ ดให้ผ ลแปรผัน ตรงกับ ขนาดทีได้ร ับ(19) และการ
รับประทานชาเชียงดา วั นละ แก้ว หลังอาหารทันทีต่อเนื อง วั น สามารถควบคุมระดับนํ าตาลใน
เลือดสูงสุด (peak plasma glucose concentration) ได้ดีกว่ากลุ่มทีไม่ได้ร ั บประทาน(19) อย่างไรก็ตาม
เมื อทําการศึกษาในผู้ป ่ วยเบาหวานชนิดที โดยให้ดื มชาทีเตรียมจากใบเชียงดาแห้ง . ก. ชงในนํ า
ร้อน
มล. วั นละ ครั งหลั งมืออาหาร นาที ติดต่อกั น สั ปดาห์ควบคู่ไปกั บการรั บประทานยา
ตามแพทย์ส ั งกลั บไม่พบฤทธิ รั กษาเบาหวานของชาเชียงดา (20)
จะเห็นได้ว่าการศึกษาฤทธิ ลดระดับนํ าตาลในเลือดของผักเชียงดายั งมีไม่มากนัก โดยเฉพาะ
การศึกษาในผู้ป ่ วยทีเป็นเบาหวานแต่ผ ักเชียงดามีแนวโน้มทีดีท ีจะใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ งสําหรั บผู้ท ี
ต้องการควบคุมระดั บนํ าตาลขั นต้นอีกทั งผ ั กเชียงดาเป็นผั กพืนบ้านทีมีการรั บประทานเป็นอาหารมาช้า
นาน และยั งไม่ปรากฏรายงานความเป็นพิษจากการรับประทาน อย่างไรก็ตามหากผู้ป ่ วยเบาหวานที
รับประทานยาแผนป ั จจุบ ันและต้องการรับประทานผักเชียงดา ควรใช้ด้วยความระมัดระวั ง เนื องจาก
อาจจะเสริมฤทธิ กั บยา จนทําให้กิเดภาวะนํ าตาลในเลือดตํ าเกินไปได้
สามารถอ่านเรืองฤทธิ ลดนํ าตาลของผั กเชียงดาและGymnema sylvestre เพิมเติม
ได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบั บ ( )กรกฏาคม
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