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โรคไขมันพอกตับทีไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatty liver disease: NAFLD) เป็น

โรคทีพบมากขึนในป ั จจุบัน เนื องจากเป็นโรคทีมีความสัมพันธ์กับโรคระบบทางเมตาบอลิก เช่น 

เบาหวาน ไขมัน และภาวะอ้วนลงพุง ซึงมีความชุกเพิมขึนในประชากรไทย แม้ว่าในระยะเริมต้นของโรค

ไขมันพอกตับจะไม่มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําว ัน แต่หากไม่ได้ร ับการรักษาทีถูกต้องอาจก่อให้เกิด

ภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง และอาจเพิมความเสียงมะเร็งตับในอนาคตได้ จากการสืบค้นงานวิจ ัยพบว่ามี

สมุนไพรหลายชนิดทีมีประสิทธิภาพในการลดไขมันสะสมในตับในผู้ป่ วย NAFLD ซึงสมุนไพรทีมี

รายงานการศึกษาทางคลินิกว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรค NAFLD ได้แก่ 

ขมินชัน (Curcuma longa L.) การศึกษาพบว่าขมินชันมีผลลดระดับไขมัน และภาวะดือต่อ

อินซูลินในผู้ป่ วย NAFLD  เป็นผลให้อาการของโรคดีขึนตามลําดับ เมือสุ่มให้ผู้ป่ วยรับประทานแคปซูล

ขมินชัน ขนาด  มก. ว ันละ  แคปซูล (ขมินชัน  ก./ว ัน) นาน  ส ัปดาห์ ช่วยลดระดับนําตาล 

อินซูลิน ค่าความดือต่ออินซูลิน และฮอร์โมนเลปติน (leptin) ซึงเป็นฮอร์โมนทีเกียวข้องกับภาวะอ้วนลง 

โดยไม่พบการเปลียนแปลงนีในกลุ่มทีได้ร ับยาหลอก ( ) การรับประทานยาเคอร์คูมิน ขนาดวันละ  

มก. (มีปริมาณเคอร์คูมิน  มก.) เป็นเวลา  ส ัปดาห์ มีผลลดไขมันสะสมในตับของผู้ป่ วย NAFLD ลง 

78.9% และยังมีผลลดนําหนักตัว ดัชนีมวลกาย ระดับคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรลชนิด LDL ไตรกลี

เซอไรด์ ระดับนําตาล และค่าเอนไซมท์ีบ่งชีความเสียหายของตับ aspartate aminotransferase (AST), 

alanine aminotransferase (ALT) ลงอย่างมีนัยสําคัญ ( ) นอกจากนีย ังพบว่าการปรับเปลียนพฤติกรรม

ด้วยการออกกําลังกายร่วมกับการรับประทานแคปซูลเคอร์คูมิน ว ันละ ,  มก.  ส ัปดาห์ จะมีผลลด



รอบเอว ดัชนีมวลกาย ค่าเอนไซม์ ALT และ AST ในตับ รวมถึงช่วยปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของ

ตับมีการเปลียนแปลงดีขึนมากกว่าการออกกําลังกายเพียงอย่างเดียว ( )  

เมล็ดลินิน (Linum usitatissimum L.) การศึกษาในผู้ป่ วยไขมันพอกตับจํานวน  คน แบ่งกลุ่ม

ให้ออกกําลังกายและเปลียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตควบคู่ก ับการรับประทานผงเมล็ดลินิน ว ันละ  ก. 

เป็นเวลา  ส ัปดาห์ เมือสินสุดการศึกษาระดับนําตาล อินซูลิน ความดือต่ออินซูลิน ดัชนีมวลกาย รอบ

เอว ปริมาณคอเลสเตอรอลรวม และคอเลสเตอรอล ชนิด LDL ลดลงในทั งสองกลุ่ม แต่กลุ่มทีได้ร ับผง

เมล็ดลินินมีระดับการลดลงมากกว่ากลุ่มทีออกกําลังกายเพียงอย่างเดียว เมล็ดลินินย ังมีผลปรับปรุงการ

ทํางานของตับ โดยลดระดับเอนไซม์ ALT, AST, gamma-glutamyltransferase (GGT ) ซึงบ่งชีความ

เสียหายของตับ รวมถึงลดการเกิดพังพืดในตับและปริมาณไขมันทีสะสมในเซลล์ตับลงด้วย ( )  

กระเทียม (Allium sativum L.) ทดสอบในผู้ป่ วยทีมีระดับของเอนไซม์ ALT, AST สูงเกิน

มาตรฐาน ให้ร ับประทานยาเม็ดกระเทียมทีประกอบด้วย ผงกระเทียมขนาด  มก. ว ันละ  ครั ง หลัง

อาหารเช้าและเย็น หรือยาหลอก เป็นเวลา  ส ัปดาห์ มีผลลดนําหนักตัวและมวลไขมันรวมในร่างกาย

ซึงเป็นป ั จจัยหนึงของการโรค NAFLD อย่างมีนัยสําคัญเมือเทียบกับกลุ่มยาหลอก อย่างไรก็ตามใน

การศึกษานีไม่พบผลของผงกระเทียมต่อค่าชีวเคมีอืนในเลือด ( )  

ชา (Camellia sinensis  (L.) Kuntze) ทดสอบโดยแบ่งกลุ่มผู้ป่ วย NAFLD ให้ดืมชาเขียวทีมี

ปริมาณแคเทชิน (catechins) แตกต่างกัน คือ 1,080 มก.,  มก. และ  มก. ตามลําดับ ขนาดวันละ 

 มล. เป็นเวลา  ส ัปดาห์ เมือสินสุดการศึกษาพบว่าดัชนีมวลกายและนําหนักของผู้ป่ วยในกลุ่มที

ได้ร ับแคแทชินในปริมาณสูง ( ,  มก.) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมือเทียบกับอีก  กลุ่ม นอกจากนีย ัง

ส่งผลปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของตับ ลดระดับ ALT และ 8-isoprostane ซึงบ่งชีถึงการเกิด

ความเครียดออกซิเดชนัในผู้ป่ วยลดลง โดยปริมาณแคเทชินทีได้ร ับแปรผันตรงกับการลดลงของระดับ

ของเอนไซม์ ( ) เมือใหอ้าสาสมัครนําหนักเกินและมีระดับเอนไซม์ในตับสูง ร ับประทานแคปซูลสารสกัด

จากชาเขียว ขนาด  มก. ว ันละ  ครั ง ติดต่อกัน  ส ัปดาห ์สามารถลดนําหนักตัว  ดัชนีมวลกาย 

ค่าความดือต่ออินซูลิน และระดับไขมันในเลือดอย่างมีนัยสําคัญ ควบคู่ก ับการปรับปรุงการทํางานของ

ตับ โดยลดระดับเอนไซม์ ALT, AST รวมถึงแสดงฤทธิ ลดการอักเสบของตับ ผ่านการลดระดับของ hs-

CRP และ adiponectin การสะสมไขมันในตับของกลุ่มทไีด้ร ับสารสกัดจากชาเขียวลดลงกว่า % 

ในขณะทีกลุ่มทีได้ร ับยาหลอกพบการเปลียนแปลงเพียง % ( ) สารสกัดจากชาเขียวยังช่วยปรับปรุง

การทํางานของตับในผู้ป่ วย NAFLD เมือร ับประทานสารสกัดจากชาเขียวในรูปของยาเม็ด ขนาด  

มก./ว ัน หรือยาหลอก เป็นเวลา  ว ัน ให้ผลลดระดบัเอนไซม์ ALT และ AST ให้กลับสู่ค่าปกติอย่างมี

นัยสําคัญเมือเทียบกับกลุ่มทีได้ร ับยาหลอก ( )  

ถั วเหลือง (Glycine max L.) เมือให้ผู้ป่ วย NAFLD จํานวน  คน แบ่งออกเป็น  กลุ่มย่อย 

กลุ่มที 1 ให้ร ับประทานอาหารแคลอรีตํา (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที 2 ร ับประทานอาหารแคลอรีตํ าและ

คาร์โบไฮเดรตตํา และกลุ่มที 3 ร ับประทานอาหารแคลอรีตําและถั วเหลือง เมือสินสุดการศึกษาใน

สัปดาห์ที  พบว่าผู้ป่ วยในกลุ่มที  สามารถลดระดับเอนไซม์ ALT ได้มากทีสุด เมือเทียบกับกลุ่มที  

และกลุ่มควบคุม นอกจากนีถั วเหลืองย ังช่วยลดระดับ fibrinogen ซึงบ่งชถีึงการเกิดพังผืดในตับลงอย่าง



มีนัยสําคัญ  ( ) นอกจากนีย ังมีผลลดระดับนําตาลและอินซูลินในเลือด ลดของสารก่อการอักเสบ hs-

CRP ฮอร์โมนเลปติน และความดันโลหิต และเมือสินสุดการศึกษาพบผู้ป่ วยอย่างน้อย 5 คนในกลุ่มที

ร ับประทานถั วเหลืองมีอาการหายขาดจากภาวะไขมันพอกตับ ( ) 

จากรายงานการวิจ ัยทางคลินิกของสมุนไพรข้างต้นพบว่า สมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วย

บรรเทาอาการของโรคไขมันพอกตับ โดยออกฤทธิ ลดภาวะดือต่ออินซูลินซึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิด

โรคไขมันพอกตับ ร่วมกับการปรับปรุงระบบเมตาบอลิสมของไขมันในตับทีเสียสมดุลให้กลับสู่ค่าปกติ 

ช่วยปกป้ องความเสียหายของตับ และต้านการอักเสบ อย่างไรก็ตามสมุนไพรอาจเพียงช่วยเสริมในการ

ปรับปรุงระบบเมตาบอลิสมและค่าชีวเคมีบางส่วนทําให้อาการของโรคดีขึน ซึงเป็นการรักษาทีปลายเหตุ

เท่านั น การป้ องกันทีดีทีสุดคือการปรับเปลียนพฤติกรรม ขยันออกกําลังกาย หลีกเลียงการรับประทาน

อาหารทีมีไขมันสูง จะช่วยให้การสะสมไขมันของตับลดลงได้ดีกว่าการรับประทานสมุนไพรเพียงอย่าง

เดียว   

 

สามารถติดตามบทความฉบับเต็มเรื อง สมุนไพรกับโรคไขมันพอกตับที ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์  

ได้ในจุลสารข้อมูลสมุนไพร ฉบับที  ( ) เมษายน   
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