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  ดวงตาทำหน�าท่ีเป�นอวัยวะรับความรู�สึกด�านการมองเห็น ถ�าเรานอนวันละ 6 ช่ัวโมง
น่ันคือเราใช�ดวงตา วันละ 18 ช่ัวโมง เดือนละ 540 ช่ัวโมง ป�ละ 6,480 ช่ัวโมง โดยเฉพาะ

ในป�จจุบัน เราใช�สมาร�ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร�ต�อเน่ืองกันเป�นเวลานาน อ�านหนังสือ

หรือใช�สายตาในท่ีแสงน�อย หรือสัมผัสแสงอาทิตย�และแสงยูวีปริมาณมาก 

  ดังน้ัน อาการเส่ือมถอยของสุขภาพตาจึงหลีกเล่ียงได�ยาก แต�สามารถชะลอได� หากเรารู�

วิธีการป�องกัน และรู�จักสารอาหารท่ีจะเข�าไปฟ��นฟูสภาพหรือบำรุงเซลล�ต�างๆ ภายในดวงตา 

(อ�างอิงที่ 1) ตัวอย�างของสารอาหารดังกล�าว ได�แก�ดวงตา

  โรคตอกระจก คือภาวะท่ีกระจกตา และเลนส�ตาขุ�น ทำให�แสงไม�สามารถ

ผ�านเข�าไปในตาได� ต�อกระจกไม�ใช�โรคติดต�อ โดยกระจกตาจะค�อยๆ

ขุ�นไปอย�างช�าๆ ใช�เวลาเป�นป�ๆ และสามารถรักษาได�ด�วยการผ�าตัด

ลูทีนและซีแซนทีนสามารถลด ป�องกัน หรือชะลอการเกิดต�อกระจกได�

เพราะมีความสามารถในการช�วยกรองแสง UV และแสงสีฟ�าต�านอนุมูลอิสระ

และลดความเสียหายที่เกิดจากแสงไปกระตุ�นการออกซิเดชั่นของโปรตีน

หรือไขมันในเลนส�ตา (อ�างอิงที่ 3) 

  การวิจัยที่ Harvard School of Public Health, Boston ในกลุ�มผู�ชาย

36,644 คน ที่ได�รับอาหารเสริมและวิตามินต�างๆ พบว�ากลุ�มที่ได�รับลูทีน

และซีแซนทีน จะลดความเสี่ยงของต�อกระจกถึง 19% (อ�างอิงที่ 4) และ

ท่ี University of Massachusetts ทำวิจัยในกลุ�มผู�หญิง 50,461 คน พบว�า

ลูทีน และซีแซนทีน จะลดความเสี่ยงของต�อกระจกถึง 22% (อ�างอิงที ่ 5)

การวิจัยที่ University of Wisconsin Madison Medical School ในคน

1,354 คน พบว�า ช�วยลดอุบัติการณ�ของต�อกระจกที่เกิดตรงกลางเลนส�

(Nuclear Cataracts) ได�ถึง 50% (อ�างอิงที่ 6)

  จากการวิจัยท้ังหมดน้ี จึงเป�นท่ียอมรับว�า ลูทีนและซีแซนทีน ลดอุบัติการณ�

ของโรคต�อกระจกในผู�สูงอายุได�จริง

  โรคจอประสาทตาเสื�อม เป�นโรคที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมของจุดรับภาพ

(Macular) ทำให�การมองเห็นภาพขาดความคมชัด เบลอ บิดเบ้ียว บางคร้ัง

อาจรุนแรงจนเห็นจุดดำมาบังภาพอยู�ตลอดเวลา เมื่อแสงผ�านเข�าสู�ตา

กระจกตาจะสามารถกรองแสงได�เพียงบางส�วน แสงส�วนใหญ�จะถูกส�งผ�าน

ไปยังจอประสาทตา (retina) โดยท่ีจอประสาทตาน้ีจะมีจุดโฟกัสท่ีเรียกว�า

แมคูลา ลูเทีย (macula lutea) โดยมีสารสีเหลืองซึ่งประกอบไปด�วย ลูทีน

(lutein) และซีแซนทีน (zeaxanthin) ทำหน�าที่เป�นสารต�านออกซิเดชัน

เพ่ือปกป�องเซลล�รับแสงจากอันตรายของอนุมูลอิสระ และช�วยกรองแสงสีฟ�า

ซ่ึงเป�นคล่ืนแสงท่ีมีพลังงานสูง ท่ีเหน่ียวนำให�เกิดอนุมูลอิสระ (free radical)

ในเซลล�ของจอประสาทตาได�สูงเป�น 100 เท�าของคล่ืนแสงสีแดง โดยประมาณ

ว�าจะสามารถกรองแสงสีฟ�าลงได�ถึง 40 % ดังนั้น จึงสามารถลดออกซิเดชัน

ต�อจอประสาทตาได�อย�างมีนัยสำคัญ (อ�างอิงที่ 2)

  ในอดีต เมื่อป� 1994 มีการแนะนำการรับประทานลูทีนและซีแซนทีน

ที่ 6 มก.ต�อวัน แต�ล�าสุดได�มีรายงานการศึกษาจากสถาบันดวงตาแห�งชาติ

ในสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของดวงตาเมื่ออายุ

มากข้ึน (Age-Related Eye Disease Study 2) โดยใช�ลูทีนท่ี 10 มก. และ

ซีแซนทีนที่ 2 มก.ต�อวัน ต�อเนื่องกันยาวนานกว�า 5 ป� พบว�า ช�วยลด

ความเสี่ยงในการเป�นโรคจอประสาทตาเสื่อม (อ�างอิงที่ 7,8) มีการศึกษา

สนับสนุนว�า ถ�าปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในลูกตาลดน�อยลง จะพบความเส่ียง

มากขึ้นในการเป�นโรคจุดรับภาพเสื่อม (อ�างอิงที่ 9) และความเสี่ยงในการ

เป�นโรคจุดรับภาพเส่ือมจะลดลง หากมีปริมาณลูทีนและซีแซนทีนในเลือด

สูงขึ้น (อ�างอิงที่ 10,11)

1. ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin)

ของสารอาหาร

ที่มีประโยชนตอ

  ลูทีน และซีแซนทีน เป�นสารกลุ�มแคโรทีนอยด� ที่ร�างกายมนุษย�

ไม�สามารถสร�างขึ้นเองได� จำเป�นต�องได�รับจากอาหาร และเป�น

แคโรทีนอยด� 2 ชนิดเท�าน้ันท่ีพบอยู�ท่ีจุดรับภาพของลูกตา (Macula)

และที่เลนส�ของตา ทั้งคู�ทำหน�าที่ช�วยปกป�องเซลล�ของจอประสาทตา

ไม�ให�ถูกทำลาย โดยการลดอนุมูลอิสระและกรองแสงสีฟ�าท่ีจะทำลาย

ดวงตา มีประโยชน�ในโรคท่ีเก่ียวกับดวงตาท่ีสำคัญคือ โรคต�อกระจก

(Age-related cataract, ARC) และโรคจอประสาทตาเสื่อม

(Age-related macular degeneration, AMD) และยังอาจช�วยให�

การมองภาพเห็นชัดขึ้น (อ�างอิงที่ 2,3) 

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4,

5,6)

เอกสารอางอิง
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  สารสกัดจากบิลเบอร�รี่มีสารสำคัญที่มีประโยชน�คือ แอนโทไซยานิน

(Anthocyanin) มีคุณสมบัติช�วยต�านอนุมูลอิสระ มีประวัติการใช�มาอย�าง

ยาวนานในด�านการบำรุงดวงตา ช�วยให�จอตาเป�นปกติ ชะลอการขุ�นมัว

ของเลนส�ตา เพิ่มความแข็งแรงของเส�นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงดวงตา ช�วยเพิ่ม

การปรับตัวในการมองในที่มืด ช�วยลดอาการล�าของดวงตาได� (อ�างอิง

ที่ 18, 19)

  แอสตาแซนธิน เป�นสารแคโรทีนอยด�อีกชนิดหนึ่งที่ร�างกายสร�างขึ้นเอง

ไม�ได�ต�องได�จากการรับประทานเข�าไป โดยอาจได�จากสาหร�ายสีแดง

สายพันธุ� Haematococcus pluvialis แอสตาแซนธินมีคุณสมบัติเป�นสาร

ต�านอนุมูลอิสระ และมีประโยชน�ต�อดวงตา ดังนี้ 

2. แอสตาแซนธิน (Astaxanthin)

  วิตามินเอมีส�วนช�วยคงสภาพปกติของการมองเห็น และมีส�วนช�วยคง

สภาพปกติของเย่ือบุต�างๆ หากขาดจะทำให�มองเห็นได�ยากในเวลากลางคืน

หรือในที่แสงสว�างน�อยและงานวิจัยพบว�า วิตามินเอช�วยเพิ่มคุณภาพของ

น้ำตาในกลุ�มคนท่ีมีอาการตาแห�งขณะท่ีวิตามินอีมีส�วนช�วยในกระบวนการ

ต�อต�านอนุมูลอิสระ (อ�างอิงที่ 16, 17)

3. วิตามิน เอ (Vitamin A) และวิตามินอี (Vitamin E)

4. สารสกัดจากบิลเบอรรี่ (Bilberry Extract)

เอกสารอางอิง

1. สารบำรุงตาจากพืชมีสี. บทความเผยแพร�ความรู�สู�ประชาชน.

  ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. กินอะไร…ชะลอจอประสาทตาเสื่อม. บทความเผยแพร�ความรู�

  สู�ประชาชน. ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร�มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. Yu-Ping Jia. et al. 2017. Molecules.

4. Brown L et al. 1999. Am J Clin Nutr. 

5. Chasan-Taber L et al. 1999. Am J Clin Nutr. 

6. Lyle BJ et al. 1999. Am J Epidemiol. 

7. Bronwyn Eisenhauer. et al. 2017. Nutrients

8. NIH study provides clarity on supplements for protection 

   against blinding eye disease. National Eye Institute. 

9. John T.Landrum. et al. 1997. Adv Pharmacol. 

10. Eye Disease Case-Control Study Group. Arch Ophthalmol.1993.

11. Seddon JM. et al. 1994. JAMA.

12. Kidd P. 2011. Altern Med Rev. 

13. Masayoshi Kajita. et al. 2009. Medical Consultation & 

    New Remedies. 

14. Y asunori N AGAKI. et al. 2002. J Trad Med. 

15. Yasunori Nagaki. et al. 2005. Journal of Clinical Therapeutics

    and Medicines. 

16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดง

    ข�อความกล�าวอ�างหน�าที่ของสารอาหาร. 

17. Saud A Alanazi. et al. 2019. Clinical Ophthalmology. 

18. Bilberry (Vaccinium myrtillus L.). Herbal Medicine:

    Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition.

19. Ozawa Y. et al. 2015. J Nutr Health Aging.

ช�วยทำให�มองภาพได�ชัดข้ึน ด�วยกลไกช�วยในการปรับโฟกัสของเลนส�ตา 

(Accommodation Function of Eye) (อ�างอิงที่ 12,13)

ช�วยลดความเมื่อยล�าของดวงตา จากการใช�งานคอมพิวเตอร� โดยมี

งานวิจัยให�ผู�ที่ทำงานกับจอคอมพิวเตอร�เป�นเวลานาน จำนวน 26 คน

รับประทานแอสตาแซนธินวันละ 5 มก. เป�นเวลา 4 สัปดาห� พบว�า

อาการตาเมื่อยล�าดีขึ้น (อ�างอิงที่ 14)  

ช�วยเพ่ิมการไหลเวียนเลือดไปยังดวงตา ทำให�ดวงตามีสุขภาพท่ีดี และ

ช�วยลดอาการล�าของดวงตาได�  (อ�างอิงที่ 15) กล�าวได�ว�าแอสตาแซนธิน

คือสารอาหารที่เหมาะสำหรับผู�ที่ต�องใช�สายตามากผู�ที่ทำงานกับ

คอมพิวเตอร� หรือจ�องจอต�อเนื่องกันเป�นเวลานาน
  ดังน้ัน ลูทีนและซีแซนทีน แอสตาแซนธิน วิตามินเอ วิตามินอี และ

สารสกัดจากบิลเบอร�ร่ี จึงเหมาะสำหรับผู�ท่ีมีการใช�ชีวิตติดจอโทรศัพท�หรือ

ทำงานหน�าจอคอมพิวเตอร�เป�นเวลานาน, ผู�ท่ีใช�สายตามากๆอย�างต�อเน่ือง

เช�น อ�านหนังสือ หรือขับรถนานๆ, เด็กวัยเรียนและวัยเจริญเติบโต, ผู�ท่ีมี

ภาวะเส่ียงต�อการเป�นโรคต�อกระจกและโรคจุดรับภาพเส่ือม และผู�ท่ีต�องการ

ปกป�องดูแลดวงตา

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3-4)

(อ�างอิงท่ี 5)

(อ�างอิงที่ 6)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงท่ี 1)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4-5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงท่ี 7)

(อ�างอิงท่ี 4)

(อ�างอิงท่ี 8)

(อ�างอิงท่ี 4)

(อ�างอิงท่ี 9)

(อ�างอิงท่ี 10)

(อ�างอิงท่ี 2)

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงท่ี 2, 7, 8)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 8, 9)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 10)
(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 2)
(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงท่ี 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงท่ี 5)
(อ�างอิงท่ี 6,7)

Clostridium perfringens
Salmonella spp. Esherichia coli

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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  สารสกัดจากเมล็ดองุ�น มีสารสำคัญคือ โปรแอนโทไซยานิดิน (Proanthocyanidins)

มีฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ (อ�างอิงที่ 1) มีประโยชน�กล�าวโดยสังเขปดังน้ี

สามารถช�วยลดฝ�าท่ีเกิดจากแสงแดดได� โดยมีนักวิจัยในประเทศญ่ีปุ�น ทำการทดลอง

กับกลุ�มตัวอย�างเพศหญิงท่ีมีป�ญหาเร่ืองฝ�า จำนวน 12 คน โดยให�รับประทานสารสกัด

จากเมล็ดองุ�น (Grape Seed Extract) ครั้งละ 67 มก. วันละ 3 ครั้ง ต�อเนื่อง

เป�นระยะเวลา 6 เดือน พบว�า สารสกัดจากเมล็ดองุ�น (Grape Seed Extract)

มีประสิทธิภาพในการลดฝ�า จุดด�างดำ รอยดำ อีกท้ังช�วยป�องกันไม�ให�ฝ�าลุกลามได�

และมีความปลอดภัย (อ�างอิงที่ 2,3) 

ช�วยปกป�องผิวจากแสงแดด ช�วยดูแลผิวให�แลดูอ�อนเยาว� เปล�งปล่ัง (อ�างอิงที่ 4)

มีผลดีต�อกล�ามเนื้อหัวใจ โดยทำให�กล�ามเนื้อหัวใจแข็งแรง และทนทานต�อภาวะ

การขาดเลือด รวมถึงลดการเต�นผิดจังหวะ จึงมีผลทำให�ลดอัตราการเสียชีวิตจาก

โรคหัวใจ (อ�างอิงที่ 5,6)

มีผลยับย้ังเซลล�มะเร็งหลายชนิด เช�น มะเร็งผิวหนัง Squamous cell carcinoma,

มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งต�อมลูกหมาก, มะเร็งเต�านม,

มะเร็งล้ิน, มะเร็งลำไส�, มะเร็งสมอง Glioblastoma, มะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 human

leukemia cells และมะเร็งปอด Non-small-cell lung cancer (อ�างอิงที่ 7-16)

มีประโยชน�ต�อผู�ท่ีเป�นความดันโลหิตสูง พบว�า การรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ�น

ท่ี 100-800 มก. ต�อวัน ช�วยลดความดันโลหิตได� (อ�างอิงที่ 17)

ช�วยปกป�อง และบำรุงตับ ไต (อ�างอิงที่ 18-20)

    วิตามินซี วิตามินอี และซีลีเนียม มีส�วนช�วยในกระบวนการต�อต�านและการปกป�อง

    เซลล�จากอนุมูลอิสระ (อ�างอิงที่ 21)

    วิตามินซีมีบทบาทสำคัญในการทำให�ผิวมีสุขภาพดี ช�วยลดการสังเคราะห�เมลานิน

    ช�วยลดจุดด�างดำ และปกป�องผิวจากแสงยูวี (อ�างอิงที่ 22) 

    มีงานวิจัยท่ีบอกถึงการใช�วิตามินซีร�วมกับวิตามินอีว�า ให�ผลในการรักษาฝ�าท่ีดีกว�า

    การใช�วิตามินซีเพียงอย�างเดียว (อ�างอิงที่ 23) 

    นอกจากน้ี มีงานวิจัยในมนุษย�ท่ีแสดงถึงการใช�สารสกัดจากเมล็ดองุ�น ร�วมกับ

    วิตามินซี วิตามินอี เบต�าแคโรทีน ซีลีเนียม และสารสกัดจากมะเขือเทศร�วมกัน

    พบว�า ให�คุณสมบัติในด�านการปกป�องผิวจากรังสียูวี (อ�างอิงท่ี 24) ส�วนการใช�

    เบต�าแคโรทีนร�วมกับวิตามินซี และวิตามินอี จะช�วยเสริมฤทธิ์กันในการ

    ต�านอนุมูลอิสระ (อ�างอิงที่ 25) 

     ไม�แนะนำสารสกัดจากเมล็ดองุ�นในผู�ท่ีรับประทานยาต�านการแข็งตัวของเลือด

     (อ�างอิงที่ 26)

     

เอกสารอางอิง

สารสกัดจากเมล็ดองุน

1

2
3

4

5

6

เรื�องนารูเกี่ยวกับ
Grape Seed Extract

  ในด�านผิวหนัง นอกจากสารสกัดจากเมล็ดองุ�นแล�ว ยังมีสารอาหารอ่ืนท่ีมีประโยชน�

ต�อสุขภาพผิวหนัง ดังน้ี

ขอหามและขอควรระวัง

วิตามินซี วิตามินอี เบตาแคโรทีน และซีลีเนียม

1. Zheng Feei Ma. et al. 2017. Antioxidants (Basel). 

2. Yamakoshi J. et al. 2004. Phytother Res. 

3. Grape Seed Extract and Chloasma. The Health 

  Professional's Guide to Popular Dietary Supplements

   Third Edition. American Dietetic Association 

4. Shi J. et al. 2003. J Med Food. 

5. Pataki T. et al. 2002. Am J Clin Nutr. 

6. Yamakoshi J. et al. 1999. Atherosclerosis. 

7. Hah YS. et al. 2017. Oncol Lett. 

8. Fangming Guo. et al. 2018. Mediators Inflamm. 

9. CHAO NIE. et al. 2016. Oncol Rep. 

10. Agarwal C. et al. 2000. Mol Carcinog. 

11. Agarwal C. et al. 2000. Clin Cancer Res. 

12. Ninggang Yang. et al. 2017. Int J Mol Med. 

13. Molly Derry. et al. 2013. Cancer Lett. 

14. Zhang FJ. et al. 2009. Chem Biol Interact. 

15. Ning Gao. et al. 2010. Clin Cancer Res. 

16. Alpna Tyagi. et al. 2013. Nutr Cancer. 

17. Zhang H. et al. 2016. Medicine (Baltimore). 

18. Khoshbaten M. et al. 2010. Saudi J Gastroenterol. 

19. Ozkan G. et al. 2012. Kidney Blood Press Res. 

20. Khaoula Turki. et al. 2016. EXCLI J. 

21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

    เร่ือง การแสดงข�อความกล�าวอ�างหน�าท่ีของสารอาหาร. 

22. Wang K1. et al. 2018. Front Physiol. 

23. Hayakawa R. et al. 1981. Acta Vitaminol Enzymol. 

24. Greul AK. et al. 2002. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol. 

25. Böhm F. et al. 1998. FEBS Lett. 

26. Shanmuganayagam D. et al. 2002. J Nutr.

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2, 3)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงท่ี 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 10)

เอกสารอางอิง
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Lycopene

23

เอกสารอางอิง
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เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1, 2)

(อ�างอิงที่ 1, 2)

(อ�างอิงที่ 1, 2)

(อ�างอิงท่ี 4)

(อ�างอิงที่ 3)

(Vitamin C)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงท่ี 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงท่ี 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 10, 11)

(อ�างอิงที่ 5, 12)

(อ�างอิงท่ี 13)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 4)

เอกสารอางอิง
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Red Orange & Mixed berry

(อ�างอิงที่ 7)

มก.

มก.

มก.

มก.

มก.

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1,2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงท่ี 6)

(อ�างอิงท่ี 7)

(อ�างอิงท่ี 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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เร�องนารูเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก

ดวยสารสกัดจากถั่วขาว และถั่วเหลือง

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1-6)

(อ�างอิงที่ 7-10)

(อ�างอิงท่ี 11)

เอกสารอางอิง



34 35

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4, 5)

(อ�างอิงที่ 6, 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงท่ี 9)

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
1. Efficacy of a green tea extract rich in catechin polyphenols and   

 caffeine in increasing 24-h energy expenditure and fat oxidation

 in humans. AmJClin Nutr 1999:70(6):1040

2 Recent findings of green tea extract AR25 (Exolise) and its activity

 for the treatment of obesity. Phytomedicine

 2002 Jan;9(1):3-8 2003;9(1):3-8.

3. Antioxidant effects of tea : evidence from human clinical trials.

 JNutr 2003 0ct;133(10):3285S-3292S.

4. Molecular targets for green tea in prostate cancer prevention.

 Nutr 2003 Jul;133(7 Suppl):2417S-2424S

5. Cancer therapy and prevention by green tea: role of ornithine

 decarboxylase, Amino Acids 2002;22(1):1-13 2004;22(1):1-13.

6. Potential molecular targets of tea polyphenols in human

 tumor cells : significance in cancer prevention.

 In Vivo 2002 Nov-Dec;16(6): 397-403

7. Inhibition of carcinogenesis bytea.

 Annu Rev Pharmacol Toxicol 2002;42:25-54

เอกสารอางอิง
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เร�องนารูเกี่ยวกับการลดน้ำหนักดวย เอช ซี เอ เอส-เอ็กซ

เอกสารอางอิง
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Citrimax

เร�องนารูเกี่ยวกับซิตริแม็กซ

(HCA-SX)

Hydrolyzed Guar Gum with Pomegranate Extract and Mango Powder

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1, 3)

(อ�างอิงที่ 2, 3)

(อ�างอิงที่ 4, 5, 6, 7)



4342

   ประโยชนของไฮโดรไลซกัวรกัม สารสกัดทับทิม 

และมะมวงแอฟริกัน (อ�างอิง 1, 11, 12, 13)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5-7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงท่ี 3)

(อ�างอิงที่ 3, 4)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 3, 5)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 2, 3)

(อ�างอิงที่ 4-10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12-14)

(อ�างอิงท่ี 2)

มก.

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงท่ี 3)

(อ�างอิงที่ 4, 5)

(อ�างอิงที่ 6-8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 15, 16)

(อ�างอิงที่ 17)

(อ�างอิงท่ี 10)

(อ�างอิงท่ี 12)

(อ�างอิงท่ี

(อ�างอิงท่ี 1)

มก.

11)

การรับประทานโคเอนไซม� คิวเทน 120 มก. ในกลุ�มผู�ป�วยที่เป�นโรคหัวใจ

ที่

ญ

)

ด

น

ง

ก�

น

น

น

น

น

ย

ยุ

น�

ง

ง

จ

)

ม

ง

ร

น

น

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 4, 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงท่ี 3)

เอกสารอางอิง
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 ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน�า-เอโอเอ็กซ� เป�น DHA ที่อยู�ในตำแหน�ง Sn-2 มีโครงสร�างเหมือนในน้ำนมแม� ทำให�มีความคงตัว

และดูดซึมนำไปใช�ประโยชน�ที่ดวงตาได�ดี (อ�างอิงที่ 1-2)

คุณสมบัติของ

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอินา-เอโอเอ็กซ  

 1. ชวยลดอาการตาแหง 

 • ช�วยให�สุขภาพตาดีขึ้น

   ในคนที่มีภาวะน้ำตาแห�ง 

 • ช�วยปรับปรุงคุณภาพน้ำตาให�ดีขึ้น

 • ช�วยลดการระเหยของน้ำตา

  และช�วยเพิ่มปริมาณน้ำตา

  ทำให�ตาชุ�มชื้นขึ้น

 • ช�วยลดอาการน้ำตาไหล

  จากอาการคันและเคืองตา

 • ช�วยลดการใช�น้ำตาเทียม

 ในน้ำตาคนเรามีสวนประกอบ 3 สวน ดังนี้

 • สารประเภทไขมัน เป�นส�วนที่มีความหนาแน�นน�อยที่สุด จึงทำให�ลอยอยู�ชั้นบนสุด

 • น้ำ เป�นของเหลวใส อยู�ชั้นกลาง

 • เยื่อเมือก ช�วยปกป�องเนื้อตาขาวและตาดำ จากสิ่งปลอมปนเคลือบอยู�ที่เนื้อลูกตา

สกัด DHA เขมขน

DHA ในตำแหนง Sn-2

จะถูกดูดซึมและผานผนังเซลลไดดีกวา

ปรับโครงสรางใหมี DHA

อยู ในตำแหนงที่คลายกับในน้ำนมแม

น้ำมันปลาทั่วไป ผานการยอย จะเหลือ DHA

เฉพาะในตำแหนง Sn-2

BLOOD

OTHER FATTY ACID

OTHER FATTY ACID

DHA

DHA

DHA

DHA

FISH TRIGLYCERIDE

CONCENTRATED

DHA

ENZYMATIC

SYNTHESIS

(Brudy)

Glycerol + Enzymes + DHA

PURE DHA HUMAN LIKE TRIGLYCERIDE

PURE DHA HUMAN LIKE TRIGLYCERIDE

Sn-2

Sn-1

Sn-3

LIPASES

DIGESTIVE 

ABSORPTION

NH3+

P-

CONVERSION INTO 

A PHOSPHOLIPID

(LIVER)

ENZYMATIC UP-REGULATION

*ARA: Arachidonic acid Omega 6

*DHA: Docosahexenoic acid Omega3  

CELL

MEMBRANES

INSERTION 

INTRACELLULAR GLUTATHIONE

(+200 a 300%)  

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

D
H
A

DHA

DHA

DHA

DHA

OTHER FATTY ACID

ARA DHA

 ร�างกายของคนเราจะมีต�อม  Meibomian ทำหน�าที่ผลิตสารกลุ�มไขมัน เพื่อใช�ปกป�องการระเหยของชั้นฟ�ล�มที่เคลือบลูกตา ช�วยลด 

การระเหยของน้ำตา และทำให�ตาชุ�มชื้นตลอดเวลา แต�เมื่ออายุมากขึ้นฮอร�โมนมีการเปลี่ยนแปลง, มีการสัมผัสความเย็น, มลภาวะเป�นพิษ หรือ 

มีอนุมูลอิสระในร�างกายปริมาณสูง ต�อม Meibomian จะเกิดการอักเสบ อุดตันหรือเสื่อม ทำให�ร�างกายผลิตน้ำตาที่ด�อยคุณภาพ มีส�วนประกอบ

ประเภทไขมันที่ไม�ปกติ จึงไม�สามารถป�องกันการระเหยของของเหลวได� ทำให�น้ำตาระเหยได�ง�าย และไม�สามารถหล�อลื่นระหว�างเนื้อเยื่อดวงตา

(ลูกตา) กับเปลือกตาได� ทำให�ชั้นเยื่อบุตาเกิดการฉีกขาด อักเสบ และระคายเคือง จนเยื่อบุตาขาวสร�างเนื้อนูน หรือพังผืดขึ้น เป�นสาเหตุของโรค

ตาแห�ง ต�อลม และต�อเนื้อได�

    มีงานวิจัยหลายฉบับแสดงให�เห็นว�า ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน�า-เอโอเอ็กซ� ส�งเสริมให�ต�อม Meibomian ผลิตสารกลุ�มไขมันได�ตามปกติ และ 

ทำให�น้ำตามีคุณภาพ ซึ่งช�วยป�องกันและลดอาการตาแห�งหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องได� (อ�างอิงที่ 3-9)

  2. ชวยทำใหความดันลูกตาลดลง

 โรคต�อหิน เป�นภาวะที่มีการทำลายหรือสูญเสียเส�นประสาทที่จอประสาทตาก�อนวัยอันควร สาเหตุหลักคือความดันในลูกตาสูงจากการ

มีความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ำหล�อเล้ียงลูกตา ทำให�ความดันตาสูงข้ึน ความดันท่ีสูงจะไปกดจอประสาทตาทำให�เส�นประสาทตาเสียหาย

และตายในท่ีสุด แต�ในผู�ป�วยต�อหินบางรายก็มีการทำลายของเส�นประสาทตา โดยท่ีความดันตาไม�ได�สูงกว�าคนปกติ ท้ังน้ีป�จจัยท่ีสำคัญอ่ืนๆ ได�แก�

พันธุกรรม อายุ จึงแนะนำให�ไปตรวจตาทุกป�หลังอายุ 40 ป�

 ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน�า-เอโอเอ็กซ� มีงานวิจัยว�าทำให�ไขมันหรือของเหลวละลายได�ดีขึ้น จึงระบายออกได�ง�ายขึ้น อีกทั้งมีคุณสมบัติ 

ต�านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ จึงมีส�วนช�วยทำให�ความดันลูกตาลดลง ส�งผลดีในผู�ที่มีความเสี่ยงในการเกิดต�อหิน (อ�างอิงที่ 10-12)

เรื�องนารูเกี่ยวกับ
ไตรโดโคซาเฮกซาโนอินา-เอโอเอ็กซ

Tridocosahexanoina-AOX 
R

เอกสารอางอิง
  1. Martin J-C, Bougnoux P. et al., 1993. Lipids.
  2. López-López A. et al. 2002. European Journalof Clinical Nutrition.
 3. Galbis-Estrada.  C. Mol Vis 21.
 4. Ribelles A. 2015. Biomed Res Int.
 5. Oleñik A. 2014. Clin Ophthalmol 8.
 6. Oleñik A. 2014. Clin Ophthalmol 8.
 7. Pinazo-Durán MD. 2013. Clin Interv Aging 8.
 8. Oleñik A. 2013. Clin Interv Aging 8.
  9. Gatell-Tortajada J. 2016. Clin Interv Aging.
10. Villadóniga SR. et al. 2018. Journal of Ophthalmology.
11. Galbis-Estrada C. 2013. Clin Interv Aging.

12. Tellez-Vazquez J. 2016. Clin Ophthalmol.
13. Lafuente M. et al.  2019. Retina.
14. María Elena Rodríguez. et al. 2018. Clin Ophthalmol.
15. Lafuente M. 2017. RETINA.
16. José A. Villegas Dep. et al. 2008. Comunicación presentada en
     el 30 Congreso Mundial de Medicina del Deporte; Barcelona.
17. Joan Carles.. Universitat De Barcelona.
18. Gómez-Soler M. et al. 2018. Frontiers of Neuroscience.
19. International Application Published under The Patent    
    Cooperation Treaty (PCT). WO2007/071733.
20. International Patent PCT/EP2006/070016

 3. ชวยลดอาการจอตาบวมน้ำจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy)

 โรคเบาหวาน มักก�อให�เกิดภาวะแทรกซ�อนทางตาหลายประการ ไม�เพียงแต�ต�อกระจก ยังมีอาการผิวกระจกหลุดลอก ต�อหิน จอประสาท 

ตาเสื่อม รวมทั้งภาวะแทรกซ�อนที่อาจเป�นสาเหตุของการตาบอดได� คือ ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) เกิดจากน้ำตาล

ในเลือดสูง ทำให�เกิดความผิดปกติของเส�นเลือดฝอยในจอตา อาจเกิดจุดเลือดออกในจอตา ทำให�มีน้ำและไขมันรั่วออกมาทำให�จอตาบวมน้ำ 

หากเส�นเลือดร่ัวท่ีจุดภาพชัด (Macular Edema) จะก�อให�เกิดอาการตามัว บางรายเห็นภาพบิดเบ้ียว ถ�าเส�นเลือดท่ีผิวจอประสาทตาแตกจะทำให�เกิด

เลือดออกในน้ำวุ�นตา เห็นเงาดำคล�ายหยากไย� หรือเห็นควันสีแดงลอยไปมา ถ�าโรคมีความรุนแรงอาจเกิดจอประสาทตาหลุดลอก เห็นเหมือน

มีม�านบังตา หากเป�นมากจะรุนแรงถึงขั้นตาบอดได� 

 ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาพบได�บ�อยในป�จจุบัน และพบมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น แนวทางการป�องกัน คือการควบคุมน้ำตาลในเลือด ตรวจตา 

เป�นระยะ อย�างน�อยป�ละคร้ังหรือบ�อยกว�าน้ันตามคำแนะนำของจักษุแพทย� ป�จจุบันมีงานวิจัยพบว�า ผู�ป�วยเบาหวานท่ีได�รับไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน�า

-เอโอเอ็กซ� ร�วมกับ ยาควบคุมเบาหวาน (Ranibizumab) เป�นเวลา 36 เดือน จะช�วยให�อาการจอตาบวมน้ำจากเบาหวานดีขึ้น (อ�างอิงที่ 13-15)

 4. ชวยเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงในการออกกำลังกาย

 ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน�า-เอโอเอ็กซ� จะช�วยให�ร�างกายรับออกซิเจนได�มากขึ้น และเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันไปเป�นพลังงานได�ดีขึ้น

จึงช�วยให�ออกกำลังกายได�นานขึ้น ทนทานขึ้น อีกทั้งยังช�วยต�านอนุมูลอิสระ โดยเพิ่ม SOD GPX และ Catalase ทำให�ยับยั้งความเสื่อมเซลล� 

และลดการเจ็บปวดกล�ามเนื้อในผู�ที่ออกกำลังอย�างหนักได�เป�นอย�างดี (อ�างอิงที่ 16)   

 5. ชวยพัฒนาความจำ และการเรียนรูใหดีขึ้น

 DHA เป�นกรดไขมันที่เป�นส�วนประกอบของเนื้อเยื่อในเซลล�สมอง ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน�า-เอโอเอ็กซ� ที่มี DHA อยู�ในตำแหน�ง Sn-2 

จะเป�นโครงสร�างที่คล�ายกับ DHA ที่พบในน้ำนมแม� จึงดูดซึมและนำเข�าสู�เซลล�ได�ดี จึงมีส�วนช�วยในการทำงานของเซลล�สมอง พัฒนาความจำ

และการเรียนรู�ต�างๆ อีกทั้งยังช�วยปกป�องเซลล�จากการทำร�ายจากอนุมูลอิสระได�เป�นอย�างดี นอกจากนี้ DHA ที่อยู�ในตำแหน�ง Sn-2 มีรายงาน 

ว�ามีผลต�อระบบประสาทซึ่งอาจเป�นประโยชน�ต�อโรคพาร�กินสันได� (อ�างอิงที่ 17-18)

 6. ชวยยับยั้งไมให DNA เกิดความเสียหายจากผลของมลภาวะ

 ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน�า-เอโอเอ็กซ� กระตุ�นการสร�างกลูตาไธโอนในร�างกาย จึงมีส�วนช�วยเพิ่มสารต�านอนุมูลอิสระในร�างกายได�อย�างมี 

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยศึกษาผลของ DHA ที่อยู�ในตำแหน�ง Sn-2 ในการปกป�องเซลล�จาก Air pollution พบว�าช�วยยับยั้ง DNA 

damage ได� (อ�างอิงที่ 19-20)

(ปกติ ) (ต�อหิน )
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5-7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

เอกสารอางอิง
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น้ำมันมะกอกบริสุทธ์ิพิเศษ (Extra Virgin Olive Oil)

   Hydroxytyrosol เป�นสารประกอบโพลีฟ�นอล โมเลกุลเดี่ยว ที่พบได� 

ในน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์และน้ำที่ได�จากการบีบมะกอก มีคุณสมบัติ 

ในการต�านอนุมูลอิสระและต�านการอักเสบ ชะลอวัยและต�านโรคเร้ือรัง 

ได�หลากหลาย ซึ่งมีงานวิจัยพบว�า ดูดซึมได�ดี (มี Bioavailibility สูง) 

ทำให�ออกฤทธิ์ในร�างกายได�ดี จึงส�งผลดีต�อร�างกายในหลายๆด�าน 

โดย Hydroxytyrosol มีคุณประโยชน� ดังนี้

คุณประโยชนของ Hydroxytyrosol ในน้ำมันมะกอกและสารสกัด 
จากผลมะกอก (อ�างอิงที่ 1-19)

   1. เป�นสารต�านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง (เหนือกว�าวิตามินซี 

166 เท�า และมีค�า ORAC สูงถึง 42,560) และดูดซึมได�ดี โดยสามารถ 

ตรวจพบ Hydroxytyrosol ในเลือดได� หลังจากรับประทานไป 30 นาที 

ถึง 1 ชั่วโมง
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   2. ช�วยกำจัดสารพิษ เพิ่มภูมิคุ�มกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ต�านอนุมูลอิสระ เนื่องจาก Hydroxytyrosol ช�วยต�านอนุมูลอิสระและ 

เพ่ิมระดับกลูตาไธโอนในร�างกาย จากการศึกษาในเซลล�ผิวมนุษย�พบว�า

   เป�นน้ำมันมะกอกท่ีผ�านกระบวนการ 9 ข้ันตอน ซ่ึงทำให�น้ำมันมะกอก 

ท่ีได�มีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก และให�สาร Hydroxytyrosol และกรดไขมัน 

โอเมก�า 9 ปริมาณสูงมาก (น้ำมันมะกอกเป�นน้ำมันธรรมชาติที่มีกรด 

ไขมันโอเมก�า 9 สูงที่สุดในโลกสูงถึง 80 %) ดังนั้น สารสกัดที่ได�จะมี 

สาร Hydroxytyrosol เข�มข�นที่สุด และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อสุขภาพ 

และความงามอย�างแท�จริง ป�จจุบันมีนวัตกรรมการสกัดสาร Hydroxytyrosol 

จากผลมะกอกให�ได�สาร Hydroxytyrosol ที่เข�มข�นกว�าน้ำมันมะกอก 

ชนิด Extra Virgin Olive Oil ทั่วไปหลายสิบเท�า ทำให�เราสามารถ 

รับประทานสาร Hydroxytyrosol เข�มข�นเพียง 1 แคปซูล แต�จะได�รับ 

สารเท�ากับการรับประทานน้ำมันมะกอกชนิด Extra Virgin Olive Oil 

ถึง 80 แคปซูลเลยทีเดียว

   3. ช�วยลดจุดด�างดำและความหมองคล้ำ มีงานวิจัยว�าช�วยยับยั้ง 

เอนไซม�ไทโรซิเนสและยับยั้งการสร�างเม็ดสีเมลานิน

   - จากการศึกษาเปรียบเทียบ 

สารในกลุ�มต�านอนุมูลอิสระใน 

ระดับเซลล�ซึ ่ง ได�แก� วิตามินซี 

กรดโคจิก (Kojic acid) และ 

Hydroxytyrosol ผลพบว�า จะใช� 

ไฮดรอกซีไทโรซอลในปริมาณที่

น�อยกว�าวิตามินซีและกรดโคจิกมากเพ่ือให�ได�ประสิทธิภาพในการยับย้ัง 

การเกิดเม็ดสีเมลานินท่ีเท�ากัน น่ันสามารถส่ือได�ว�า ไฮดรอกซีไทโรซอล 

ยับย้ังการสร�างเม็ดสีเมลานินได�ดีกว�าวิตามินซีและกรดโคจิกหลายสิบเท�า

เซลล�ผิวท่ีได�รับสารไฮดรอกซีไทโร 

ซอล จะมีการสร�างกลูตาไธโอนใน 

เซลล�เพ่ิมข้ึน โดยปริมาณการสร�าง 

จะมากข้ึน เม่ือได�รับไฮดรอกซีไทโร 

ซอลมากขึ้นปริมาณไฮดรอกซีไทโรซอลที่ได�รับ

เรื องนารูของน้ำมันมะกอก
Extra Virgin Olive Oil, Olive Fruit Extract, Vitamin E, Tocotrienol

ไฮดรอกซีไทโรซอล วิตามินอี และโทโคไตรอีนอล
 น้ำมันมะกอกถูกใชในการประกอบอาหาร มาเปนเวลาไมต่ำกวา 
5,000 ป โดยแหลงปลูกมะกอกท่ีข้ึนชื อมากท่ีสุดในโลก คงหนีไมพน 
ประเทศแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียนแนนอน จึงไมแปลกที่ผูคนเหลานั้น 
จะนิยมรับประทานมะกอกและน้ำมันมะกอก
กันอยางแพรหลาย โดยประเทศที่ผลิตและสงออกน้ำมันมะกอก 
รายใหญที่สุด ไดแก สเปน ซึ่งสามารถผลิตไดมาก
ถึง 1,359,200 ตันตอปเลยทีเดียว และสารสำคัญที่มีประโยชน 
ตอสุขภาพที่พบมากในน้ำมันมะกอก คือ สารไฮดรอกซีไทโรซอล 
(Hydroxytyrosol) ซึ่งมีมากในน้ำมันมะกอก บริสุทธิ์พิเศษ 
ที่ผานกระบวนการผลิตแบบ 9 ขั้นตอน

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2, 3)

เอกสารอางอิง
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   4. ปกป�องผิวจากรังสี UVB และชะลอการเสื่อมของผิวพรรณ

   5. ช�วยต�านการอักเสบของเซลล� จึงช�วยชะลอความชรา และความ 

เสื่อมต�างๆ ในร�างกาย

   6. ช�วยป�องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

   7. ได�รับการรับรองจาก EFSA ซึ่งเป�นหน�วยงานความปลอดภัยด�าน 

อาหารแห�งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority) ให�สามารถ 

กล�าวอ�างทางสุขภาพได�ว�า มีความสัมพันธ�ระหว�าง การบริโภคของสาร 

โพลีฟ�นอลในน้ำมันมะกอก (ที่มีการควบคุมปริมาณ Hydroxytyrosol 

และอนุพันธ� ในปริมาณที่ชัดเจน) กับการป�องกันความเสียหายที่เกิด 

จากการออกซิเดชั่นของ LDL ซึ่งเป�นสาเหตุหนึ่งของโรคหัวใจ

   8. ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารต�านอนุมูลอิสระขั้นต�น 

ได�แก� SOD, Glutathione peroxidase, Catalase

   9. ช�วยต�านการเกิดมะเร็งตับ

   10. ช�วยป�องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบประสาท

   11. ช�วยป�องกัน Metabolic syndrome และภาวะผิดปกติอื่นๆ 

เช�น โรคอ�วน โรคเบาหวาน โรคความดันในเลือดสูง และภาวะไขมัน 

ผิดปกติ

   - การทดลองในหนูทดลองท่ีให� 

รับรังสี UVB ในปริมาณควบคุม 

พบว�าหนูที่ได�รับ Hydroxytyrosol  

มีจำนวนเซลล�เมลาโนไซต� ที่ทำ 

หน�าท่ีในการสร�างเม็ดสีเมลานินใน 

ปริมาณที่ต่ำกว�าหนูที ่ไม�ได�รับ

จึงส�งผลให�สีผิวดำขึ้นมาก ในหนู

ที่ไม�ได�รับ Hydroxytyrosol

เซลล�เมลาโนไซต�ในหนูที่ไม�ได�รับไฮดรอกซีไทโรซอล

เซลล�เมลาโนไซต�ในหนูที่ได�รับไฮดรอกซีไทโรซอล

วิตามินอีจากธรรมชาติ (Natural Vitamin E)
สกัดจากถั่วเหลือง (อ�างอิงที่ 20)
   วิตามินอีเป�นสารประกอบกลุ�มหน่ึงช่ือ Tocopherol เป�นวิตามิน

ชนิดหนึ่งที่ละลายในไขมัน ซึ่งมีคุณประโยชน�ดังนี้

   - เป�นสารต�านอนุมูลอิสระ

   - ช�วยทำให�ผิวพรรณชุ�มชื้น นุ�มนวล

   - ป�องกันการแตกสลายของเย่ือหุ�มเซลล� ทำให�เม็ดเลือดแดง

     ไม�แตกง�าย

   - จำเป�นต�อการเจริญและพัฒนาต�อเซลล�ประสาท 

โทโคไตรอีนอลจากธรรมชาติ (Natural Tocotrienol)
สกัดจากผลปาลมแดง (อ�างอิงที่ 21-31)

Tocopherol

Tocotrienol

   เป�นอนุพันธ�หนึ่งของวิตามินอี 

ท่ีพบได�ตามธรรมชาติ ได�แก� น้ำมัน 

จมูกข�าว ข�าวบาร�เล�ย� ข�าวไรน� 

และน้ำมันจากปาล�มสีแดง แต�ใน 

น้ำมันจากปาล�มสีแดงจะมีปริมาณ 

โทโคไตรอีนอลสูงที ่สุดถึง 800 

ppm ซึ่งมีคุณประโยชน�ดังนี้

   ดังนั้น การเสริมน้ำมันมะกอกชนิด Extra Virgin Olive Oil

(ที่มีโอเมก�า 9 สูง) และสารสกัดเข�มข�นจากผลมะกอกที่มีไฮดรอกซี 

ไทโรซอล เข�มข�นควบคู�กับวิตามินอีธรรมชาติ (สกัดจากถั่วเหลือง) 

และโทโคไตรอีนอลจากธรรมชาติ (สกัดจากผลปาล�มแดง) จึงช�วยดูแล

ผิวพรรณให�ดูอ�อนวัย กระจ�างใส หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง 

ต�านเบาหวาน ต�านมะเร็ง ทั้งยังส�งผลดีต�อสุขภาพโดยรวมอื่นๆ 

อีกมากมาย

   - มีฤทธิ์ในการต�านอนุมูลอิสระมากกว�า

     

   - ช�วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด

   - ช�วยลดความแข็งตึงของหลอดเลือด

   - ช�วยปกป�องระบบประสาท และช�วยให�การเรียนรู�ดีขึ้น

   - ช�วยเพิ่มจำนวนเส�นผม

คุณประโยชนของกรดไขมันโอเมกา 9 ในน้ำมันมะกอก 
Extra Virgin Olive Oil
   1. ดีที่สุดในการให�ความชุ�มชื้นแก�ผิว และผม เพราะไขมันที่ผิวหนัง

และเส�นผมมีคุณสมบัติใกล�เคียงกับกรดไขมันโอเมก�า 9 มากที่สุด

   2. ปรับสมดุลของกรดไขมันโอเมก�า 3 และ 6

   3. ปกป�องไขมันจากการจู�โจมของสารอนุมูลอิสระเท�ากับปกป�องทุก

เซลล�ของร�างกายเพราะในทุกเซลล�มีไขมันเป�นส�วนประกอบ

   4. ลดการอักเสบ ลดการหดตัวของหลอดเลือดและหลอดลม

   5. ลดไขมันชนิดเลว (LDL) เพิ่มไขมันชนิดดี (HDL)

   6. ป�องกันโรคหัวใจ อัมพฤกษ� อัมพาต มะเร็ง ฯลฯ

17. Fito, M., et al. 2008. European journal of clinical nutrition.
18. Visioli. et al. 2005.  European journal of nutrition.
19. Oliveras-Lopez. et al. 2014. Journal of Functional Foods.
20. เครือข�ายวิชาการผลิตภัณฑ�สุขภาพ อ.ย. www.fda.moph.go.th
21. Khanna S. et al. 2013. J Cereb Blood Flow Metab.
22. Mangialasche F. et al. 2010. J Alzheimers Dis.
23. Mangialasche F. et al. 2012. Neurobiol Aging.
24. Mangialasche F. et al. 2013. J Intern Med.
25. Mangialasche F. et al. 2013. Exp Gerontol.
26. Yuen KH. et al. 2011. Funct Food Health Dis.
27. Rasool AH. et al. 2008. Arch Pharm Res.
28. Thendiono EJ. et al. 2013. Asian Pacific Association for the Study of the Liver Liver Week.
29. Serbinova E. et al. 1991. Free Radic Biol Med.
30. Beoy LA. et al. 2010. Trop Life Sci Res.
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วิตามินอี ถึง 60 เท�า
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เรื�องนารูเกี่ยวกับน้ำมัน
ถั่วดาวอินคา

งานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันถั่วดาวอินคากับ
สุขภาพของมนุษย
    มีการศึกษาผลของน้ำมันจากดาวอินคาต�อการลดระดับไขมันใน 

เลือด ทดลองในผู�ป�วยที่มีป�ญหาคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยให� 

รับประทานน้ำมันที่สกัดจากถั่วดาวอินคา 5 หรือ 10 มิลลิลิตรเป�น 

ระยะเวลา 4 เดือน พบว�าท้ัง 2 กลุ�มมีผลคอเลสเตอรอลรวมและไขมัน 

ท่ีไม�ดีในเลือดลดลง อีกท้ังยังเพ่ิมระดับของไขมัน HDL หรือไขมันชนิด 

ดีอีกด�วย (อ�างอิงที่ 4)

  อีกการศึกษาในเร่ืองความสัมพันธ�ของผลิตภัณฑ�เสริมอาหารน้ำมัน 

ถั่วดาวอินคา ต�อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองด�านสติป�ญญา 

โดยแบ�งอาสาสมัครเป�น 2 กลุ�ม กลุ�มละ 15 คน กลุ�มทดลองให� 

รับประทานน้ำมันถ่ัวดาวอินคา จำนวน 5 แคปซูลต�อวัน (คิดเป�นโอเมก�า 3 

1.75 กรัม) และกลุ�มเปรียบเทียบท่ีรับประทานยาหลอก ปริมาณเท�ากัน 

เป�นระยะเวลา 35 วัน ผลการทดสอบสติป�ญญาพบว�า น้ำมันถั่ว 

ดาวอินคามีผลต�อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ในส�วนท่ี 

เก่ียวข�องกับการใส�ใจ และความจำดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกลุ�มท่ีรับประทาน 

ยาหลอกก�อนและหลังการทดลอง 

ประโยชนของน้ำมันถ่ัวดาวอินคากับสุขภาพโดยรวม
1.  ลดระดับไตรกลีเซอไรด�และคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) 

 เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ในเลือด  

2.  ป�องกันโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงเป�นป�จจัยเส่ียงในการเกิดโรคหัวใจ

 และหลอดเลือด 

3.  มีสารต�านอนุมูลอิสระ ต�านการอักเสบ ป�องกันความเสื่อมของ

 ร�างกาย

4. ช�วยปกป�องเซลล�สมอง ช�วยฟ��นฟูความจำ

5. ยับยั้งการเกิดเซลล�มะเร็งต�างๆ ในร�างกาย

     

  น้ำมันถั่วดาวอินคาจัดเป�นไขมันที่ดีต�อสุขภาพแหล�งหนึ่งที่ได�จาก 

พืช ซ่ึงจะช�วยให�ร�างกายได�รับไขมันท่ีจำเป�นต�อร�างกายได�อย�างเพียงพอ 

อีกทั้งยังช�วยลดความเสี่ยงต�อการเกิดโรคร�ายต�างๆ ได�อีกด�วย

   ป�าอเมซอนจัดเป�นพ้ืนท่ีศูนย�กลางของความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีพืชทางการเกษตรที่สำคัญ 

ของโลกหลายชนิดที่มีการเพาะปลูกครั้งแรกในบริเวณพื้นที่นี้ ได�แก� 

มันสำปะหลัง สับปะรด โกโก� และยาง อย�างไรก็ดี ยังมีพืชที่ใช� 

ประโยชน�ได�อีกหลายชนิดในพ้ืนท่ีป�าอเมซอน ท่ียังไม�เป�นท่ีรู�จักกันอย�าง 

แพร�หลาย หนึ่งในนั้นก็คือ ดาวอินคา

    ดาวอินคา (Sacha Inchi) มีช่ือวิทยาศาสตร�ว�า Plukenetia volubilis       

L. จัดเป�นพืชที่ให�น้ำมัน ขึ้นอยู�ตามบริเวณลุ�มน้ำอเมซอนแถบประเทศ 

เปรู ในอดีตเมล็ดของดาวอินคาจะถูกนำไปสกัดเป�นน้ำมัน เพ่ือนำไปใช� 

ในการประกอบอาหารของชาวอินคา ซ่ึงในป�จจุบันดาวอินคากำลังเป�น 

ที่สนใจ และมีการนำมาเพาะปลูกในเชิงพาณิชย� และนำมาพัฒนา 

เป�นผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร เนื่องจากมีคุณค�าทางโภชนาการสูง และมี 

คุณประโยชน�ต�อสุขภาพ (อ�างอิงที่ 1)

น้ำมันถั่วดาวอินคาคืออะไร
   น้ำมันถั่วดาวอินคา (Sacha Inchi Oil) เป�นน้ำมันที่สกัดได�จาก 

เมล็ดดาวอินคา โดยผ�านกรรมวิธีการบีบอัด และไม�ผ�านกระบวนการ 

ทางเคมีใดๆ (Virgin oil) ทำให�ได�น้ำมันถั่วดาวอินคาที่มีคุณค�าทาง 

โภชนาการสูง และมีกลิ่นรสที่ดี 

สวนประกอบในน้ำมันถั่วดาวอินคา
• มีกรดไขมันจำเป�นครบถ�วนทั้ง 2 ตัว และปริมาณสูง คือ 

 - กรดอัลฟาไลโนเลนิกหรือเอแอลเอ (กรดไขมันชนิด โอเมก�า 3)

 ประมาณ 40-50%

 - กรดไลโนเลอิก (กรดไขมันชนิดโอเมก�า 6) ประมาณ 30-40%

 ซึ่งกรดไขมันเหล�านี้ มีความจำเป�นต�อร�างกาย และร�างกาย

 ไม�สามารถสร�างได�เอง ต�องได�รับจากอาหารเท�านั้น 

• มีสัดส�วนของกรดไขมันชนิดโอเมก�า 6 ต�อ โอเมก�า 3 อยู�ในช�วง 

 0.83-1.09 : 1 ซึ่งเป�นสัดส�วนที่ดีต�อสุขภาพ

•  มีโทโคฟ�รอล ซึ่งพบมากในรูปแกมม�าโทโคฟ�รอล (Gamma-

 tocopherol) ประมาณ 0.13% และ เดลต�าโทโคฟ�รอล 

 (Delta-tocopherol) ประมาณ 0.09% ซึ่งมีคุณสมบัติเป�น 

 สารต�านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง 

•  มีไฟโตสเตอรอล ซ่ึงมีคุณสมบัติเด�นในการช�วยลดคอเลสเตอรอล

 ทั้งในเลือดและทางเดินอาหาร

•  มีสารประกอบฟ�นอลิกมากกว�า 21 ชนิด อาทิเช�น ไฮดรอกซี- 

 ไทโรซอล (Hydroxytyrosol) สารกลุ�มฟลาโวนอยด� (Flavonoid)

 และสารกลุ�มลิกแนน (Lignan) เป�นต�น ซึ่งสารกลุ�มดังกล�าวมี 

 คุณสมบัติเป�นสารต�านอนุมูลอิสระที่ดี ช�วยลดความเสี่ยงโรค 

     หลอดเลือดและหัวใจ (อ�างอิงที่ 2, 3)

(อ�างอิงที่ 6, 7)

(อ�างอิงที่ 5)
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เอกสารอางอิง
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Coconut Oil

     เนื่องจากกระแสการนำน้ำมันมะพร�าวมาใช�กับผลิตภัณฑ�ต�างๆ ทั้งในและ       
ต�างประเทศมีแนวโน�มที่สูงขึ้น ไม�ว�าจะเป�นครีมบำรุงผิว น้ำมันหมักผม แชมพู 
ครีมนวดผม หรือแม�กระทั่งในผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร ทำให�น้ำมันมะพร�าวได�รับ 
การยอมรับว�าเป�น “ ต�นไม�แห�งชีวิต ” เพราะสามารถนำไปใช�ประโยชน�ได� 
หลากหลาย อีกทั้งยังนำมาสกัดเป�นน้ำมันเพื่อใช�ในการดูแลสุขภาพได�อีกด�วย

น้ำมันมะพราว (Coconut Oil)
 น้ำมันมะพร�าวสามารถแบ�งออกเป�น 2 ประเภทตามกระบวนการผลิต คือ
1. น้ำมันมะพร�าวทั่วไป (RBD Coconut Oil) เป�นน้ำมันมะพร�าวที่ผลิตจากเนื้อ  
 มะพร�าวแห�ง (Copra) นำมาทำให�บริสุทธิ์ (Refined) ฟอกสี (Bleached)  
 และกำจัดกลิ่น (Deodorized) ก�อนจะนำไปบริโภคหรือใช�ในการประกอบ  
 อาหาร น้ำมันมะพร�าวทั่วไปนี้จะมีความหนืด และมีสีเหลืองอ�อน
2. น้ำมันมะพร�าวบริสุทธิ์ (Virgin Coconut Oil) เป�นน้ำมันมะพร�าวที่ผลิตโดย  
 วิธีการสกัดเย็น (Cold Pressed) ซึ่งไม�ผ�านกระบวนการทางเคมีหรือการให�  
 ความร�อนใดๆ ทำให�ได�น้ำมันที่มีคุณภาพพิเศษ ที่ยังคงมีกลิ่นหอมและ  
 รสชาติที่ดี อีกทั้งยังอุดมไปด�วยวิตามินอี และสารต�านอนุมูลอิสระ  
 ที่มีประโยชน�ต�อสุขภาพมากมาย

องคประกอบสำคัญในน้ำมันมะพราวที่มีผลตอสุขภาพ
      องค�ประกอบหลักของน้ำมันมะพร�าวเป�นกรดไขมันอิ่มตัวมากกว�า 90% รอง           
ลงมาคือ กรดไขมันไม�อิ่มตัว วิตามินอี สารประกอบฟ�นอลิก และสารไฟโต- 
สเตอรอล โดยกรดไขมันอิ่มตัวส�วนใหญ�ที่พบในน้ำมันมะพร�าว คือ กรดลอริก 
(Lauric acid) มีอยู�ปริมาณ 45-50% ซ่ึงเป�นกรดไขมันท่ีมีขนาดโมเลกุลปานกลาง 
(Medium chain fatty acid) ที่สามารถถูกดูดซึมเข�าสู�ร�างกาย และถูกเผาผลาญ 
ได�ดี จึงสะสมในร�างกายได�น�อยกว�าไขมันท่ีมีขนาดโมเลกุลยาวในน้ำมันชนิดอ่ืนๆ 
เมื่อบริโภคน้ำมันมะพร�าว กรดลอริกจะถูกเปลี่ยนเป�นโมโนลอริน (Monolaurin) 
ซึ่งเป�นโมโนกลีเซอไรด�ชนิดเดียวกันกับที่มีอยู�ในน้ำนมมารดาแรกคลอด ซึ่งเป�น 
สารสร�างระบบภูมิคุ�มกันโรคต�างๆ ให�กับทารกแรกคลอดในระยะ 6 เดือนแรก 
ของชีวิต ก�อนที่ร�างกายจะสร�างระบบภูมิคุ�มกันเองได� อีกทั้งโมโนลอรินในน้ำมัน 
มะพร�าวจะมีคุณสมบัติเป�นสารปฎิชีวนะ ที่สามารถต�านเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา 
เช้ือแบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิ เป�นต�น จึงกล�าวได�ว�า น้ำมันมะพร�าวมีส�วนช�วย 
ในการเสริมสร�างระบบภูมิคุ�มกัน ให�ทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพน่ันเอง

     วิตามินอี (Vitamin E) น้ำมันมะพร�าวมีวิตามินอี ในรูปของโทโคฟ�รอล 
(Tocopherol) และโทโคไทรอีนอล (Tocotrienol) สารดังกล�าวมีคุณสมบัติในการ 
ยับย้ังออกซิเดช่ัน หรือเป�นสารต�านอนุมูลอิสระ ซ่ึงมีส�วนช�วยในการป�องกันความ 
เสื่อมของร�างกาย และป�องกันการเกิดโรคต�างๆ เช�น โรคมะเร็ง หัวใจ ไขข�อ

เรื�องนารูเกี่ยวกับน้ำมันมะพราว
อักเสบ เบาหวาน โรคภูมิแพ� และการชราภาพก�อนวัย นอกจากนี้ 
สารประกอบฟ�นอลิก (Phenolic compound) และสารไฟโตสเตอรอล 
(Phytosterol) ยังเป�นสารต�านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน�ต�อร�างกาย 
เช�นกัน
   มีการศึกษาเป�นเวลาต�อเนื่อง เพื่อชี้ให�เห็นว�าน้ำมันมะพร�าวดีต�อ 
สุขภาพของหัวใจ แม�จะทราบกันดีว�าการบริโภคไขมันอิ่มตัวอาจจะ 
ก�อให�เกิดโรคหัวใจ แต�การบริโภคน้ำมันมะพร�าวกลับมีส�วนช�วยลด 
ป�จจัยการเสี่ยงต�อการเกิดโรคหัวใจ เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภค 
น้ำมันชนิดอื่นๆ กล�าวคือ น้ำมันมะพร�าวมีส�วนช�วยปรับสัดส�วนของ 
ไขมัน HDL และ LDL โดยจะลดแนวโน�มการแข็งตัวของเลือด อันเป�น 
สาเหตุของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือแข็งตัว ลดอัตราการเกิดโรค 
มะเร็ง ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

ประโยชนของน้ำมันมะพราวตอสุขภาพโดยรวม
•  เสริมสร�างระบบภูมิคุ�มกันให�แข็งแรง 
• ปกป�องเซลล�ตับลดภาวะตับอักเสบเรื้อรังจากพิษสุรา
•  ต�านเชื้อโรค 
•  ช�วยลดไขมันชนิดไม�ดี (LDL) ลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจและ  
 หลอดเลือด อีกทั้งยังช�วยเพิ่มไขมันดี (HDL) อีกด�วย
• ลดความเสี่ยงต�อการเกิดโรคมะเร็ง และโรคร�ายแรงต�างๆ
• ช�วยต�านอนุมูลอิสระ
• เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลิน จึงช�วยลดระดับน้ำตาล  
 ในเลือดในผู�ป�วยที่เป�นโรคเบาหวาน
• ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเผาผลาญในร�างกาย
• ช�วยชะลอความเสื่อมของร�างกาย ช�วยให�ร�างกายมีสุขภาพที่  
 แข็งแรง

   ในป�จจุบันนิยมบริโภคน้ำมันมะพร�าวบริสุทธิ์ เนื่องจากเป�นสาร 
สกัดจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยและสามารถนำมาใช�ในการ 
ดูแลสุขภาพได�มากมาย โดยไม�ก�อให�เกิดอันตรายและผลข�างเคียง 
ใดๆ ต�อร�างกาย

Resveratrol & Gamma Oryzanol

(อ�างอิงท่ี 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)
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2. Ross, I.A., Cocos nucifera : medicinal plants of the world, volume 3. Humana Press, 
 New Jersey. pp. 117-154, 2005.
3. ณรงค� โฉมเฉลา : น้ำมันมะพร�าวป�องกันโรคมะเร็งได�อย�างไร. เอกสารวิชาการชมรมอนุรักษ�และ
 พัฒนาน้ำมันมะพร�าวแห�งประเทศ ไทย 2(2):7-14, 2551
4. Kono, H., Enomoto, N., Connor, H.D., Wheeler, M.D., Bradford, B.U., Rivera, C.A.,
 Kadiiska, M.B., Mason ,R.P. andThurman, R,G. 2002. Medium-chain triglycerides inhibit
 free radical formation and TNF-alpha production in rats given enteral ethanol.Am J
 PhysiolGastrointest Liver Physiol. 278(3):467-76.
5.  Kappally, S., Shirwaikar, A. and Shirwaikar,A. 2016. Coconut oil – a review of potential
 applications. Review Article. 7(2):34-41.

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)
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เรื�องนารูเกี่ยวกับ
คอลลาเจน ไทพทู
กับโรคขอเสื
อม

 โรคข�อเสื่อม (Osteoarthritis) เป�นความผิดปกติของข�อ 

ที่พบได�บ�อยในช�วงเข�าสู�วัยกลางคน และพบได�เพิ่มขึ้นเมื่ออายุ

มากข้ึน พบในเพศหญิงได�มากกว�าเพศชาย โดยเฉพาะข�อเข�าเส่ือม

สาเหตุเกิดจากความเสื่อมของร�างกาย ทำให�เกิดความไม�สมดุล

ระหว�างการสร�าง / การซ�อมแซม และการทำลายกระดูกอ�อน 

ทำให�กระดูกอ�อนผิวข�อ (Cartilage) ถูกทำลายอย�างช�าๆ เป�นผล

ให�กระดูกอ�อนผิวข�อสึกกร�อน

 กระดูกอ�อนผิวข�อทำหน�าที่เป�นเสมือนตัวดูดซับแรงกด 

ภายในข�อ และป�องกันมิให�กระดูกท่ีอยู�ภายใต�กระดูกอ�อนกระแทก 

กับกระดูกอีกฝ��ง

ถ�ากระดูกอ�อนผิวข�อถูกทำลายจะส�งผลให�กระดูกใต�กระดูก 

อ�อนผิวข�อสัมผัสกัน กล�ามเนื้อ และเอ็นรอบข�อถูกยืด เป�นเหตุ 

ให�เกิดอาการปวดตามมา กระดูกใต�กระดูกอ�อนจะหนาตัวขึ้น 

ทำให�เกิดกระดูกงอกทั้งตรงกลาง และริมกระดูก และเยื่อบุผิวข�อ

สร�างน้ำไขข�อลดลง 

 ผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล�านี้ ทำให�ข�อฝ�ด ใช�งานข�อ

ไม�คล�อง มีเสียงดังในข�อ ปวดหรือเสียวในข�อ โดยเฉพาะเวลา

เคลื่อนไหวหรือใช�งานข�อมากกว�าปกติ พบได�บ�อยในตำแหน�ง 

ของข�อท่ีต�องรับน้ำหนักมาก เช�น ข�อเข�า ข�อสะโพก ข�อต�อกระดูก

สันหลังเป�นต�น สำหรับผู�ป�วยโรคข�อเสื่อมที่มีอาการรุนแรงมาก 

อาจมี อาการปวดข�ออย�างมากและรุนแรงเมื่อใช�งาน

อยูในภาวะสมดุล

การสร�าง/ซ�อมแซม การทำลาย
กระดูกอ�อน กระดูกอ�อน

คนปกติ

ทำลายมากกวาสราง / ซอมแซม

สงผลใหกระดูกออนผิวขอสึกกรอน

การสร�าง/ซ�อมแซม
การทำลายกระดูกอ�อน
กระดูกอ�อน

คนเปนโรคขอเส�อม

ขอปกติ

กระดูก

กระดูก
อ�อนผิ้วข�อ

กระดูกอ�อน
ผิ้วข�อบาง

กระดูกอ�อน
ผิ้วข�อบาง

กระดูกงอก

ปลายกระดูก
กระทบกัน

การทำลายกระดูกออน

 กระดูกออนผิวขอ (Cartilage) สำคัญอยางไร

Epitopes

 กระดูกอ�อนผิวข�อทำหน�าที่เป�นเสมือนตัวดูดซับแรงกด 

ภายในข�อ และป�องกันมิให�กระดูกท่ีอยู�ภายใต�กระดูกอ�อนกระแทก 

กับกระดูกอีกฝ��ง

 เอพพิโทพส� (Epitopes) จะถูกพบในอันดีเนเจอร� คอลลาเจน

เท�านั้น จะไม�ถูกพบในไฮโดรไลซ� คอลลาเจน และมีส�วนช�วย 

ทำให�ลดอาการปวดจากโรคข�อเสื่อมได� ด�วยกลไกลดการทำลาย

กระดูกอ�อนผิวข�อ

 ปจจัยที่ทำใหกระดูกออนผิวขอถูกทำลาย มีอะไรบาง

   โดยกระดูกอ�อนผิวข�อจะมีคอลลาเจน ไทพ�ทู (Collagen 

Type II) เป�นส�วนประกอบหลัก ขณะที่ผิวหนังจะเป�นไทพ�วัน 

(Collagen Type I) ทั้งนี้คอลลาเจนไม�ได�คงอยู�ตลอดไป แต�จะ 

ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออายุเข�าสู�วัย 30 ป� อัตรา

การสร�างจะลดลงร�อยละ 1.5 ในทุกๆ ป� และเกิดในผู�หญิง 

มากกว�าผู�ชาย ทำให�ความยืดหยุ�นและความแข็งแรงของโครงสร�าง 

อวัยวะต�างๆ ของร�างกายลดลง เป�นผลให�เกิดป�ญหาข�อเสื่อม 

ปวดข�อ ในส�วนของผิวหนังก็จะเกิดร้ิวรอย รอยเห่ียวย�น ผิวพรรณ

แห�งกร�าน และรอยตีนกา (อ�างอิงท่ี 3) การเสริมคอลลาเจน ไทพ�ทู 

เป�นประจำ จึงน�าจะมีส�วนช�วยเสริมสร�าง และลดการทำลาย

กระดูกอ�อนผิวข�อได�

วันละ 4 แคปซูล ติดต�อกันเป�นเวลา 70 วัน หลังจากน้ันประเมินผล

การรักษาด�วยแบบทดสอบด�วย VAS Score, WOMAC Score 

และการประเมินอาการไม�พึงประสงค�จากการรักษา ผลการวิจัย

พบว�า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ�มควบคุมที่ได�รับยาหลอกแล�ว 

กลุ�มที่รับประทานไฮโดรไลซ� คอลลาเจน ไทพ�ทู มี VAS Score 

และ WOMAC Score ลดลงอย�างมีนัยสำคัญ น่ันหมายถึงสามารถ

ทำกิจกรรมต�างๆ ได� โดยมีความเจ็บปวดลดลงและไม�มีผลข�างเคียง

เกิดขึ้น (อ�างอิงที่ 8)

   การที่คอลลาเจน ไทพ�ทู ทั้งสองชนิดไปช�วยในเรื่อง 

ข�อเส่ือมน้ัน อาจอธิบายได�ว�า ร�างกายมีกระบวนการสร�าง/ซ�อมแซม

กระดูกอ�อนผิวข�อ โดยสร�างคอลลาเจนจากอาหารที่รับประทาน

เข�าไป แต�ร�างกายเองก็มีกระบวนการทำลายกระดูกอ�อนผิวข�อ 

หากเปรียบถังบรรจุน้ำเป�นกระบวนการสร�างผิวกระดูกอ�อน 

การรับประทานไฮโดรไลซ� คอลลาเจน ก็เปรียบเสมือนการ 

เติมน้ำลงในถัง เพื่อไปสร�าง / ซ�อมแซมกระดูกอ�อนผิวข�อซึ่งน้ำ

ที่อยู�ในถัง ก็คือกระดูกอ�อนผิวข�อส�วนการทำลายกระดูกอ�อนผิวข�อ 

ก็คือรูรั่วของถัง ที่ทำให�น้ำไหลออกจากถัง หากน้ำที่ไหลออก 

จากถังมีมากกว�าน้ำท่ีเติมเข�าไป ก็คือ มีการทำลายกระดูกอ�อน

ผิวข�อมากกว�า น้ำในถังก็จะลดลง เปรียบเสมือนกระดูกอ�อน 

ผิวข�อบางลง ดังนั้น การได�รับอันดีเนเจอร� คอลลาเจน ไทพ�ทู 

จึงเป�นการไปอุดรูร่ัวของถังหรือลดการทำลายกระดูกอ�อนผิวข�อ

ทำให�กลับคืนสู�สภาวะสมดุลนั่นเอง

 มีงานวิจัยที่อธิบายถึงกลไกการทำงานของ Epitopes ว�า 

จะไปส�งสัญญาณให� ที-เซลล� (T-cell) หยุดการทำลายกระดูกอ�อน

ผิวข�อ งานวิจัยนี้ใช�อันดีเนเจอร� คอลลาเจน 10 มก. ต�อวัน

ในผู�หญิงอายุ 58-78 ป� ท่ีทรมานจากอาการปวดข�อ จำนวน 5 คน

เป�นเวลา 42 วัน พบว�ามีอาการดีขึ้น (อ�างอิงที่ 4)

 อีกงานวิจัยหนึ่ง ทำในกลุ�มคนที่มีอาการเจ็บเข�าจากการ 

เคล่ือนไหว (แต�ไม�มีป�ญหาในขณะท่ีพัก) จำนวน 55 คน แบ�งเป�น

2 กลุ�ม คือกลุ�มที่ได�รับอันดีเนเจอร� คอลลาเจน 40 มก. ต�อวัน 

จำนวน 27 คน กับกลุ�มที่ได�ยาหลอก 28 คน เป�นระยะเวลา 

120 วัน พบว�า อันดีเนเจอร� คอลลาเจน ช�วยบรรเทาอาการปวด

ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวได� (อ�างอิงที่ 5)

 สำหรับงานวิจัยในมนุษย�ด�านประสิทธิภาพและความ 

ปลอดภัยของการใช� อันดีเนเจอร� คอลลาเจน ในการรักษา

โรคข�อเสื่อมนั้น ทำในกลุ�มคน 52 คน โดยแบ�งเป�น 2 กลุ�ม คือ 

กลุ�มที่ได�รับอันดีเนเจอร� คอลลาเจน 40 มก. ต�อวัน จำนวน 

26 คน กับกลุ�มที่ได�รับกลูโคซามีน (Glucosamine) 1,500 มก. 

ผสมกับคอนดรอยตินซัลเฟต (Chondroitin Sulfate) 1,200 มก. 

ต�อวัน จำนวน 26 คน เป�นระยะเวลา 90 วัน พบว�า อันดีเนเจอร�

คอลลาเจน ช�วยลดอาการปวดในกลุ�มทดลองได� และได�ผลดีกว�า

อีกกลุ�มโดยที่ไม�มีผลข�างเคียงใดๆ ทั้งนี้ ยังช�วยลดการทำลาย

คอลลาเจน อาจมีคุณสมบัติต�านการอักเสบ และช�วยทำให� 

เคล่ือนไหวข�อได�ดีข้ึน ทำให�คุณภาพชีวิตของผู�ป�วยดีข้ึน (อ�างอิงท่ี 6)

 เป�นคอลลาเจน ไทพ�ทู ที่ผลิตจากกระดูกอ�อนของสัตว� 

โดยผ�านกระบวนการย�อยด�วยเอนไซม� จึงทำให�โครงสร�างของ 

คอลลาเจน ไทพ�ทูน้ี มีขนาดเล็กลง ง�ายต�อการดูดซึมเข�าสู�ร�างกาย

 โดยมีงานวิจัยว�า การรับประทานไฮโดรไลซ� คอลลาเจนมีส�วน

ช�วยในการสร�างกระดูกอ�อนผิวข�อ และอาจช�วยในโรคข�อเข�าเสื่อม

(อ�างอิงที่ 7) อาจด�วยกลไกการสร�างร�างแหเส�นใยคอลลาเจน 

ที่ช�วยเพิ่มความแข็งแรงให�แก�กระดูกอ�อนผิวข�อ

 และมีอีกงานวิจัยแบบ Randomized double-blind,

placebo-controlled study ถึงผลของไฮโดรไลซ� คอลลาเจน ไทพ�ทู

ที่สกัดได�จากกระดูกของไก� ในผู�ที่เป�นโรคข�อเข�าเสื่อมหรือ 

สะโพกเสื่อม และมีอาการเจ็บปวดข�อ 80 คน โดยให�แคปซูล 

ที่ประกอบด�วย ไฮโดรไลซ� คอลลาเจน ไทพ�ทู 300 มก. ผสมกับ

คอนดรอยตินซัลเฟต 100 มก. และกรดไฮยารูโลนิก 50 มก.

 เป�นคอลลาเจน ไทพ�ทู ท่ีสกัดจากกระดูกอ�อนบริเวณอกไก� 

มีเทคโนโลยีและกระบวนการพิเศษเฉพาะ คือ ผลิตภายใต�

อุณหภูมิที่ต่ำ และไม�ใช�เอนไซม�ในกระบวนการผลิต ทำให�ได� 

คอลลาเจนที่เรียกว�า อันดีเนเจอร� คอลลาเจน ไทพ�ทู ที่มี 

โครงสร�างและความสมบูรณ�ใกล�เคียงกับคอลลาเจน ไทพ�ทู ที่มี 

ในร�างกาย (เป�นแบบ Triple Helix Structure) โดยคอลลาเจน 

ชนิดนี้จะมีส�วนที่สำคัญที่เรียกว�า เอพพิโทพส� (Epitopes) 

อันเปรียบเสมือนเป�นกุญแจที่จะไปหยุดกระบวนการทำลาย 

กระดูกอ�อนผิวข�อ

 เราจะดูแลกระดูกออนผิวขอไดอยางไร

 1. อันดีเนเจอร คอลลาเจน ไทพทู
 มีบทบาทในดานลดการทำลายกระดูกออนผิวขอ
 2. ไฮโดรไลซ คอลลาเจน ไทพทู
 มีบทบาทในดานการสรางกระดูกออนผิวขอ

 คอลลาเจน ไทพทู ในทองตลาดปจจุบันแบงไดเปน

 2 ชนิดคือ

 อันดีเนเจอร คอลลาเจน ไทพทู (Undenatured

 Collagen Type II)

 ไฮโดรไลซ คอลลาเจน ไทพทู (Hydrolyzed

 Collagen Type II)

 ถากระดูกออนผิวขอถูกทำลาย จะสงผลเสียอยางไร

เอกสารอางอิง

 1. โรคข�อเสื่อม (Osteoarthritis) ศูนย�วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ.

 http://www.bangkokhealth.com/health/article

 2. โรคข�อเสื่อม บทความวิชาการสำหรับประชาชน สมาคมรูมาติซั่มแห�งประเทศไทย. 

 http://www.thairheumatology.org/people01.php?id=80

 3. คอลลาเจน นี้ดีอย�างไร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา.

 http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=5999

 4. Effects of orally administered undenatured type II collagen against arthritic inflammatory

 diseases: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 2002;22 (3-4):101-10.  

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12837047

 5. Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, double- blind,

 placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports Nutr. 2013 Oct 24;10(1):48.

 doi: 10.1186/1550-2783-10-48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24153020

 6. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthri 

 tis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci. 2009; 6(6): 312–321. http://www.ncbi.  

 nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2764342/

 7. Collagen hydrolysate for the treatment of osteoarthritis and other joint disorders:  

 a review of the literature. Curr Med Res Opin. 2006 Nov;22(11):2221-32.

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17076983/

 8. Effect of the novel low molecular weight hydrolyzed chicken sternal cartilage extract,  

 BioCell Collagen, on improving osteoarthritis-related symptoms: a randomized,double-blind, 

 placebo-controlled trial. J Agric Food Chem. 2012 Apr 25;60(16):4096-101.

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22486722/

สรางกระดูกออนผิวขอ

ดวยการเติมคอลลาเจน

สรางกระดูกออนผิวขอ

ดวยการเติมคอลลาเจน

ลดการทำลาย
กระดูกอ�อนผิวข�อด�วย

อันดีเนเจอร� คอลลาเจน ไทพ�ทู

กระดูกออนผิวขอถูกทำลาย การสรางและทำลายอยูในภาวะสมดุล

กระดูกอ�อน
ผิวข�อถูกทำลาย

VS
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 เข�าหรือข�อเข�า เป�นข�อท่ีใหญ�ท่ีสุดของร�างกาย มีหน�าท่ีรับน้ำหนัก
ในขณะท่ีมีการเคล่ือนไหว ซ่ึงใน 24 ช่ัวโมง เราจะมีการเคล่ือนไหวข�อเข�า
โดยประมาณ 10,000-15,000 คร้ัง หรือแม�แต�เวลานอนก็มีการเคล่ือนไหว
และขยับข�อเข�าไปมาประมาณ 500 ครั้ง ซึ่งจะเห็นได�ว�าเข�าหรือข�อเข�า
มีการใช�งานอยู�เกือบตลอดเวลา

 โครงสร�างของข�อเข�า
ข�อเข�าของคนเราประกอบไปด�วยกระดูก 3 ส�วนคือ
 1. กระดูกต�นขา หรือกระดูก Femur ซึ่งเป�นกระดูก  
    ส�วนบนของเข�า
 2. กระดูกหน�าแข�ง หรือกระดูก Tibia ซึ่งเป�นกระดูก  
    ส�วนล�างของข�อเข�า
 3. กระดูกลูกสะบ�า หรือกระดูก Patella ซ่ึงอยู�ด�านหน�าของเข�า  อาการของโรคข�อเสื่อม (อ�างอิงที่ 4)

 ระยะเร่ิมแรก ข�อจะมีอาการปวดบวมแดงร�อน ซ่ึงเป�นสัญญาณ 
เพื่อเตือนให�ลดการใช�งานลง ให�ข�อได�พักอาการอักเสบจะได�ทุเลาลง 
ถ�ายังคงใช�งานต�อไปข�อจะบวมมากขึ้น
 ระยะปานกลาง เม่ือกระดูกอ�อนเร่ิมมีการสึกกร�อน จะมีอาการ
อักเสบของข�อภายหลังการใช�งาน กล�ามเนื้อเริ่มปวดเมื่อย อ�อนแรง 
ท่ีเห็นชัดเจนคือ ข�อเข�าจะเร่ิมโค�งงอมากข้ึน การเคล่ือนไหวเร่ิมติดขัด
เหยียดงอไม�สุดเหมือนปกติ
 ระยะรุนแรง เมื่อกระดูกอ�อนสึกกร�อนมากขึ้น ข�อจะเริ่มหลวม
ไม�ม่ันคง หรือมีข�อหนาตัวข้ึนจากกระดูกงอกหนา ข�อโก�งงอ ผิดรูปชัดเจน
เวลาเดินหรือขณะลุกขึ้นจากท�านั่ง จะมีอาการปวดที่รุนแรง

 ในป�จจุบันมีสารอาหารหรือสารสกัดจากธรรมชาติที่ช�วย 
ดูแลข�อเข�า และสามารถเป�นทางเลือกในการดูแลตัวเองให�ผู�ที่เป�นโรค 
ข�อเสื่อมได�มากยิ่งขึ้น เช�น
 1. น้ำมันปลา, คอลลาเจน ไทพ�-ทู และแคลเซียมจากสาหร�าย
ทะเลสีแดง ช�วยลดอาการปวดอักเสบ (อ�างอิงที่ 5-7)
         2. คอลลาเจน และคอลลาเจน ไทพ�-ทู ช�วยเสริมสร�างและ 
ซ�อมแซมกระดูกอ�อนผิวข�อ (อ�างอิงที่ 8-9)
        3. คอลลาเจน, อีลาสติน, คอนดรอยติน และกลูโคซามีน 
ช�วยเพ่ิมน้ำหล�อเล้ียงข�อ ทำให�การเคล่ือนไหวข�อดีข้ึน (อ�างอิงที่ 10-15)

 งานวิจัยเกี่ยวกับผงเยื่อหุ�มเปลือกไข� กับอาการปวดข�อ
 ผงเยื่อหุ�มเปลือกไข� (Egg Shell Membrane) อุดมไปด�วย 
สารสำคัญจำพวกคอลลาเจน อีลาสติน คอนดรอยติน กลูโคซามีน 
เคราติน ไลโซไซม� และโปรตีนอีกกว�า 500 ชนิด ซ่ึงมีประโยชน�
ต�อข�อเข�า ดังนี้

 - งานวิจัยในผู�ป�วยโรคข�อเสื่อม จำนวน 67 คน โดยให� 
รับประทานผงเยื่อหุ�มเปลือกไข�วันละ 500 มก. เป�นเวลา 60 วัน พบว�า
ผงเยื่อหุ�มเปลือกไข� ช�วยลดอาการปวดข�อและข�อฝ�ดตึงได�อย�างมีนัย 
สำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ�มควบคุม (อ�างอิงที่ 12)

 2. ช�วยเพิ่มความยืดหยุ�นของเส�นเอ็น 
 - งานวิจัยในนักกีฬา Crossfit จำนวน 22 คน ที่รับประทาน 
ผงเยื่อหุ�มเปลือกไข� 300 มก. เป�นเวลา 50 วัน พบว�า ความตึงของ 
เอ็นร�อยหวายลดลง 37.5% เมื่อเทียบกับกลุ�มควบคุม (อ�างอิงที่ 13)
 - งานวิจัยในผู�สูงอายุ จำนวน 38 คน ท่ีรับประทานผงเย่ือหุ�ม
เปลือกไข� 300 มก. เป�นเวลา 50 วัน พบว�า มีความยืดหยุ�นของ 
เอ็นร�อยหวายเพิ่มขึ้น 46.5% (อ�างอิงที่ 14)

 - งานวิจัยในผู�ป�วยโรคข�อเสื่อม ทั้งชายและหญิง จำนวน 20
คน โดยให�รับประทานผงเยื่อหุ�มเปลือกไข�วันละ 300 มก. เป�นเวลา 
30 วัน พบว�า อาการปวดข�อและอาการผิดปกติลดลงอย�างมีนัยสำคัญ
ตั้งแต�วันที่ 3 ของการรับประทานผงเยื่อหุ�มเปลือกไข� เมื่อเทียบกับ 
กลุ�มควบคุม (อ�างอิงที่ 11)

เรื�องนารูเกี่ยวกับผงเย�อหุมเปลือกไข

 นอกจากน้ี ผิวของข�อเข�าจะมีกระดูกอ�อน (Cartilage) ทำหน�าท่ี
กระจายน้ำหนัก มีน้ำหล�อล่ืนภายในข�อเรียก Synovial fluid ซ่ึงจะเป�น
น้ำหล�อเล้ียงกล�ามเน้ือรอบเข�า ช�วยป�องกันการสึกของข�อ (อ�างอิงที่ 1)

 โรคข�อเข�าเสื่อม (Knee osteoarthritis) 
 เป�นภาวะการเส่ือมของข�อ ทำให�ผู�ป�วยเกิดอาการปวดท่ีข�อ 
ข�อขัด ข�อบวม และเคล่ือนไหวข�อไม�เป�นปกติ ถ�าเป�นการเส่ือมของข�อ 
ที่รับน้ำหนักจะทำให�ปวดมากขึ้นขณะเคลื่อนไหวหรือลงน้ำหนัก 
(อ�างอิงที่ 2)

 ผู�มีความเส่ียงต�อการเป�นโรคข�อเส่ือม ได�แก� (อ�างอิงที่ 3)
 •  ผู�สูงอายุ
 •  ผู�ที่มีการใช�งานข�อที่มากเกินไป เช�น นักกีฬา หรือ
    การทำงานหนักในท�าต�างๆ ใส�ส�นสูง, ก�มเล�นโทรศัพท� 
    เป�นเวลานาน, นั่งพับเพียบ หรือนั่งขัดสมาธินานๆ
 •  คนอ�วน หรือน้ำหนักเกิน
 •  ผู�ที่มีกรรมพันธุ�ของโรคข�อเสื่อม

สะบ�า
กระดูกต�นขา

กระดูกอ�อนผิวข�อ

กระดูกหน�าแข�ง

น้ำหล�อเลี้ยงข�อ

 1. ช�วยลดอาการปวด ข�อฝ�ดข�อตึง และเพิ่มการใช�งานข�อ 
ได�ดีขึ้นในผู�ป�วยข�อเข�าเสื่อม 
 - งานวิจัยวัดผลโดย WOMAC Score (คะแนนจากการประเมิน
ความรุนแรง อาการและการติดตามผลการรักษาในผู�ป�วยที่มีภาวะ 
ข�อเข�าเสื่อม) ในผู�สูงอายุที่ป�วยโรคข�อเสื่อมทั้งชายและหญิง จำนวน 
20 คน โดยให�รับประทาน ผงเย่ือหุ�ม เปลือกไข�วันละ 300 มก. เป�นเวลา
50 วัน พบว�า อาการ ปวดข�อ ข�อฝ�ดตึงลดลงอย�างมีนัยสำคัญรวมถึง
สามารถใช�งานข�อได�ดีข้ึนอีกด�วย (อ�างอิงที่ 10)

อาการปวดข�อลดลงอย�างมีนัยสำคัญ ในวันที่ 20 ของการทดสอบ
อาการป�วดข�อเข�าลดลงอย�างมีนัยสำคัญต้ังแต�วันท่ี 5 ของการทดสอบ

อาการข�อฝ�ดตึงลดลงอย�างมีนัยสำคัญ ในวันที่ 20 ของการทดสอบ

การใช�งานข�อเข�าดีขึ้นอย�างมีนัยสำคัญตั้งแต�วันที่ 10 ของการทดสอบ

Egg shell Membrane           Placebo

อาการผิดปกติของข�อเข�าลดลงอย�างมีนัยสำคัญ
ตั้งแต�วันที่ 3 ของการทดสอบ

Egg shell Membrane           Placebo

Egg Shell Membrane
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เอกสารอางอิง

 1. โรคข�อเข�าเสื่อม ( Osteoarthritis of the Knee) สำนักการแพทย� กรุงเทพมหานคร

  2. ความรู�เรื่องข�อเข�าปกติ และข�อเข�าเสื่อม สำหรับประชาชนทั่วไปโดย    

  ศาสตราจารย�นายแพทย� อารี ตนาวลี ภาควิชาออร�โธป�ดิกส� คณะแพทยศาสตร� 

  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 3. ประกิต เทียนบุญ, ศ.นพ. ความเสื่อมของกระดูก ข�อ เส�นเอ็นและกล�ามเนื้อ. 

  ภาควิชาออร�โธป�ดิกส� คณะแพทย�ศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

 4. https://www.ekachaihospital.com/th/total-knee/

 5. P R Fortin. et al. 1995. J Clin Epidemiol. 

 6. Effect of Orally administered undenatured type-ll collagen againt arthritic 

  inflammatory disease: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 2002.

 7. Widaa, A. 2014. Phytotherpy Research. 

 8. Safety and efficacy of undenaturedn type ll Collagen in the treatment

  of osteoarthritis of the knee: a clinical trial. Int J Med Sci. 2009.

 9. Nakatani S. et al. 2009. Osteoarthritis and Cartilage.

 10. Jorge Martinez-Iniguez Blasco. et al. 2016. Int. J. Clin. Rheumatol. 

 11. Erena Gil-Quintana. et al. 2018. Journal of Osteoporosis & Physical Activity. 

 12. Kevin J. Ruff. et al. 2009. Clin Rheumatol. 

 13. Andres Aquirre. et al. 2017. J Trauma Treat. 

 14. Andres Aquirre. et al. 2017 J Osteopor Phys Act. 

 15. Kevin J Ruff. et al. 2018. Clinical Interventions in Aging. 

 16. Aguirre A. et al. 2018 J Skin. 

 17. Erena Gil-Quintana. Et al. 2018. Clinical Research in Dermatology. 

 3. ช�วยลดการเส่ือมสลายของกระดูกอ�อน (Cartilage Turnover)
มีงานวิจัยว�า
 ในผู�หญิงวัยหมดประจำเดือน จำนวน 60 คน ที่รับประทาน 
ผงเย่ือหุ�มเปลือกไข�วันละ 500 มก. ร�วมกับการออกกำลังกายขา พบว�า
ผงเย่ือหุ�มเปลือกไข�ช�วยลดการเส่ือมสลายของกระดูกอ�อนได� โดย uCTX-II
ลดลงอย�างมีนัยสำคัญ (โดย ค�า uCTX-II มีความสัมพันธ�กับการเส่ือมสลาย
ของกระดูกอ�อน หากค�า uCTX-II มาก แสดงว�ามีการเส่ือมสลายของ 
กระดูกอ�อนมาก) จึงช�วยให�อาการปวดข�อและข�อฝ�ดตึงจากการ 
ออกกำลังกายฟ��นตัวได�เร็วขึ้น (อ�างอิงที่ 15)

 นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยว�า ผงเยื่อหุ�มเปลือกไข�ที่มีคอลลาเจน
อีลาสติน คอนดรอยติน กลูโคซามีน เคราติน ไลโซไซม� และโปรตีน 
อีกกว�า 500 ชนิดจากธรรมชาติ มีส�วนช�วยให�ผิวมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
ได�อีกด�วย (อ�างอิงที่ 16-17)

อาการปวดข�อลดลงอย�างมีนัยสำคัญ ในวันที่ 11 ของการทดสอบ

อาการข�อฝ�ดตึงลดลงอย�างมีนัยสำคัญ ในวันที่ 7 ของการทดสอบ

NEM            Placebo

NEM            Placebo

(อ�างอิงที่ 1-3)

(อ�างอิงที่ 4-5)

(อ�างอิงที่ 6-7)

(อ�างอิงที่ 9-10)

(อ�างอิงที่ 6-8)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 1-4)

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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เร�องนารูเกี่ยวกับ...

Lecithin , Mixed Carotenoids and Vitamin E

(อ�างอิงที่ 1-4)

(อ�างอิงที่ 5-8)

(อ�างอิงที่ 9-10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 15)

เอกสารอางอิง
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เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 15)

(อ�างอิงท่ี 16)

(อ�างอิงท่ี 17)

(อ�างอิงท่ี 18)

(อ�างอิงท่ี 19)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

มก.

(Houttuynia cordata Thunb)

250 มก. วันละ 2 ครั ้ง เป�นระยะเวลา
นาน 8 สัปดาห� ให�ผลในเรื่องการลดระดับ
โคเลสเตอรอลรวม ลดระดับโคเลสเตอรอล
ชนิดไม�ดี (LDL-Cholesterol) และเพิ่ม
ระดับของโคเลสเตอรอลชนิดที่ดี (HDL-
Cholesterol) อย�างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เอกสารอางอิง
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Flavonoids and Beta Glucan for Immune System

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 21)

(อ�างอิงที่ 22)

(อ�างอิงที่ 23)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 24)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2, 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6, 7, 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7, 8)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 9, 13)

(อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 20)

เอกสารอางอิง

   พบว�าสาร decanoyl acetaldehyde ซึ่งแยกได�จากพลูคาวในขนาด

ประมาณ 1.6 กรัม ต�อน้ำหนักตัว 1 กก. เป�นขนาดที่ทำให�หนูถีบจักรตาย

ไปครึ่งหนึ่ง (LD 50) เมื่อฉีดเข�าหลอดเลือดดำสุนัข ในขนาด 38-47 มก.

ต�อน้ำหนักตัว 1 กก. ทำให�สุนัขตาย และเมื่อกรอกเข�ากระเพาะอาหาร

ของสุนัขวันละ 80-160 มก. ต�อ กก. ติดต�อกัน 1 เดือน จะทำให�สุนัข

มีน้ำลายออกมาก และระยะแรกมีอาการอาเจียน โดยที่ไม�พบความเป�นพิษ

อื่นอีก
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(อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4-5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9-12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 14)

เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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เร�องนารูเกี่ยวกับประโยชนของ

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)
เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 2, 4)

(อ�างอิงที่ 2, 5)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 2, 3, 6, 7)

(อ�างอิงที่ 4, 6)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 2, 4)

(อ�างอิงท่ี 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9) (อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงท่ี 13)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 15)

(อ�างอิงที่ 16)

เอกสารอางอิง
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Chlorophyll , Green Tea , Fiber , Vitamin C and Zinc
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   ชาเชียว ให�ประโยชน�แก�ร�างกายมากมายหลายประการ สารสำคัญ 

ท่ีทำให�เกิดประโยชน� (Active Health Component) ของชาเขียวคือ 

คาเทชิน (Catechins) ซึ่งจะมีปริมาณ 30-40% ของส�วนที่เป�นของ 

แข็งที่สามารถสกัดได�จากใบชาเขียวแห�ง (อ�างอิงที่ 1)

   คาเทชินท่ีอยู�ในชาเขียว ประกอบไปด�วย Epigallocatechin-3-gallate 

(EGCG), Epicatechin-3-gallate, Epicatechin, Epigallocatechin, 

Gallocatechin gallate and Catechin ในทั้งหมดนี้ สารที่มีมาก 

ท่ีสุดคือ Epigallocatechin-3-gallate หรือ อี จี ซี จี (EGCG) ขนาด 

ใบชาเขียวแห�ง 1 ซอง (1.5 กรัมต�อซอง) จะให� EGCG ประมาณ 

35-110 mg (อ�างอิงท่ี 2) EGCG นับได�ว�าเป�นสารต�านอนุมูลอิสระจาก 

ธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในชาเขียว และมีปริมาณมาก 

ท่ีสุด (อ�างอิงท่ี 3) มีความแรงของการต�านอนุมูลอิสระมากกว�าวิตามินซี 

และวิตามินอี 25-100 เท�า การรับประทานชาประมาณ 1 แก�วต�อวัน 

จะให�สารต�านอนุมูลอิสระมากกว�าการรับประทานแครอท บรอคโคลี 

ผักโขม และสตรอเบอร�ร่ี ในขนาดท่ีรับประทานในแต�ละม้ือ (อ�างอิงท่ี 4) 

งานวิจัยถึงคุณประโยชน�ของชาเขียวมีดังนี้

   1. ช�วยลดความอ�วน ด�วยกลไกของการกระตุ�นปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ของไขมัน (Stimulates Fat Oxidation) มีรายงานวิจัยท่ีมีข�อมูลสนับสนุน 

ว�า EGCG ช�วยเพ่ิมกระบวนการเผาผลาญพลังงานของเน้ือเย่ือไขมัน 

และมีรายงานการทดลองในคนแล�วว�า ช�วยลดความอ�วนได� (อ�างอิงท่ี 5-8) 

นอกจากน้ีมีงานวิจัยท่ีทำในคนไทย โดยแบ�งผู�ท่ีน้ำหนักเกินเป�นสองกลุ�ม 

ได�รับสารสกัดชาเขียวและยาปลอม กลุ�มท่ีได�รับชาเขียวมีน้ำหนักน�อย 

กว�า 2.7, 5.1 และ 3.3 กก. ในสัปดาห�ที่ 4,8 และ 12 ของการวิจัย 

(อ�างอิงที่ 9)

   2. ช�วยลดไขมันในเลือด แม�จะลดไขมันในเลือดได�ไม�มากนัก แต� 

ก็มีงานวิจัยท่ีดีรองรับสองงานวิจัย ในการวิจัยแรกพบว�า เม่ือรับประทาน 

อาหารที่มีไขมันสูง การดื่มชาในปริมาณปานกลางหรือปริมาณมาก 

ร�วมด�วย จะลดปริมาณไขมันในเลือดชนิดไตรกลีเซอไรด�ลงได�อย�าง 

มีนัยสำคัญ ในช�วง 6 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารและดื่มชา โดย 

ลดการเพ่ิมระดับของไขมันชนิดไตรกลีเซอรไรด�ในเลือดได�ถึง 15.1-28.7% 

(อ�างอิงที่ 10) อีกงานวิจัยพบว�า ผู�ที่ดื่มชาประมาณสองถ�วยต�อวัน 

สามารถลดไขมันในเลือดชนิดโคเลสเตอรอลลงได�เล็กน�อย (119.9 เป�น 

106.6 มก./ดล.) แต�ก็มีนัยสำคัญทางคลินิก (อ�างอิงที่ 11)

   3. ช�วยโรคเส�นเลือดอุดตัน มีรายงานวิจัยว�า สารสำคัญในชาเขียว 

สามารถลดการหดเกร็งของเส�นเลือดฝอย ลดการเกิดตะกอน (Plaque) 

ในเส�นเลือดฝอย ทำให�ลดอุบัติการณ�ของโรคกล�ามเน้ือหัวใจตายจาก 

การขาดเลือด (Myocardial Infarction) และอัมพฤกษ� อัมพาตจาก 

เส�นเลือดตีบตัน (Stroke)(อ�างอิงท่ี 12-16) นอกจากน้ี EGCG ยังเป�นตัว 

ยับย้ังการเกิดการสันดาป Oxidation ของโคเลสเตอรอล ทำให�ลดการ 

เกิดเส�นเลือดแข็งตัวตีบตัน (Atherosclerosis) และลดอุบัติการณ�ของ 

โรคเส�นเลือดหัวใจตีบ (Coronary Atherosclerosis) (อ�างอิงที่ 17-19) 

งานวิจัยในสัตว�ทดลองยังลดการเกิดเส�นเลือดในปอดตีบตัน (Pulmonary 

Thrombosis) อีกด�วย (อ�างอิงที่ 15) ส�งให�เป�นผลดีต�อสุขภาพของ

หลอดเลือดหัวใจ ไม�นานน้ีมีงานวิจัยทางระบาดวิทยาในคนญ่ีปุ�น พบว�า 

ผู�ที่ดื่มชาเขียวจะลดการเกิดโรคเส�นเลือดทางสมองทั้งโรคเส�นโลหิต 

ในสมองแตก (Cerebral hemorrhage) และเส�นเลือดสมองตีบ (Cerebral 

infarction) ได�จริง (อ�างอิงที่ 20)

   4. ต�อต�านอนุมูลอิสระ และต�อต�านมะเร็ง (Antioxidant and 

Anticancer) ชาเขียวมีผลต�อการยับยั้งการเกิดมะเร็งได�หลายชนิด 

ท้ังในคนและสัตว� เพราะมีฤทธ์ิทางด�านการต�านอนุมูลอิสระอย�างมาก 

จากการวิเคราะห�งานวิจัยที่เชื่อถือได�ของ Cochrane Database 

ตีพิมพ�ล�าสุดจำนวน 51 งานวิจัยทั่วโลก แม�จะมีจำนวนงานวิจัยที่ 

จำกัด พบว�าการดื่มชาเขียวลดอุบัติการณ�เกิดมะเร็งตับ มะเร็งต�อม 

ลูกหมาย มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะป�สสาวะ มะเร็งลำไส� และ 

มะเร็งตับอ�อน (อ�างอิงที่ 21)

   นอกจากน้ียังมีงานวิจัยเพ่ิมเติมว�า การด่ืมชาเขียวปริมาณมากยัง 

ลดการเกิดมะเร็งมดลูก (endometrial adenocarcinoma) มะเร็ง 

เต�านม และมะเร็งถุงน้ำดี ได�อีกด�วย (อ�างอิงท่ี 22-24) การด่ืมชาเขียว 

ท่ีร�อนมีงานวิจัยว�าอาจเพ่ิมมะเร็งหลอดอาหารในชาวตะวันออกกลาง 

ย่ิงร�อนมากย่ิงเพ่ิมมาก (อ�างอิงท่ี 25) แต�ก็พบว�ากลับลดการเกิดมะเร็ง 

หลอดอาหารในชาวเอเชียและสำหรับคนเอเชีย อาหารท่ีร�อนจัดอ่ืน ๆ 

จะเพ่ิมการเกิดมะเร็งหลอดอาหาร (อ�างอิงท่ี 26-27) ดังน้ันทางท่ีดีท่ีสุดคือ 

ถ�าจะดื่มชาร�อนก็ไม�ควรให�ร�อนจัดจนเกินไป

   สารสกัดในชาเขียวมีผลยับยั้งมะเร็งจำนวนมากด�วยกลไกที่ 

หลากหลาย และมีผลต�อมะเร็งของคนได�หลายชนิดมาก งานวิจัยใน 

เซลล�มะเร็งของคนพบว�า สารสกัดจากชาเขียวสามารถยับยั้งการ 

เจริญการแบ�งตัว และทำลายเซลล�มะเร็งของคนเหล�าน้ี ได�แก� มะเร็ง 

กระเพาะอาหาร (อ�างอิงท่ี 28-30) มะเร็งปอด (อ�างอิงท่ี 31-32) มะเร็งต�อม 

น้ำเหลือง ชนิดนอนฮอดกินจ� Human high-grade non-Hodgkin’s 

lymphoma (อ�างอิงท่ี 33) มะเร็งหู คอ จมูก Human head and neck 

squamous cell carcinoma (อ�างอิงท่ี 34-35) มะเร็งตับ (อ�างอิงท่ี 36-37) 

มะเร็งปากมดลูก (อ�างอิงที่ 38-39) มะเร็งต�อมลูกหมาย (อ�างอิงที่ 40-43) 

มะเร็งสมองชนิด Medulloblatoma (อ�างอิงท่ี 44) มะเร็งเต�านม (อ�างอิงท่ี 45-47) 

มะเร็งลำไส�ใหญ� (อ�างอิงท่ี 48-50) มะเร็งรังไข� (อ�างอิงท่ี 51) มะเร็งผิวหนัง 

ที่เกิดจากไผ� Human melanoma (อ�างอิงที ่ 52) มะเร็งตับอ�อน
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 จากข�อมูลงานวิจัยดังกล�าว จึงถือได�ว�า กระชายขาวเป�น 

สมุนไพรท่ีมีคุณประโยชน�ท่ีน�าสนใจ และถือเป�นอีกทางเลือกหน่ึงในการ

ดูแลสุขภาพ ท้ังน้ี การรับประทานสมุนไพรทุกชนิด เพ่ือให�ได�รับความ 

ปลอดภัยและเกิดประโยชน�สูงสุด ควรศึกษาข�อห�ามข�อควรระวังก�อนการ

รับประทานทุกครั้ง

    ขอหาม ขอควรระวัง
 1. เน่ืองจากเป�นผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร จึงไม�แนะนำในเด็ก

สตรีมีครรภ� และสตรีให�นมบุตร

 2. เน่ืองจากเป�นสมุนไพร จึงควรระวังและควรปรึกษาแพทย�

ในผู�ที่ตับอักเสบมาก คือ มีค�าการทำงานของตับ เอนไซม� SGOT 

SGPT มากกว�า 40 IU

 3. ควรระวัง และควรหลีกเล่ียงในผู�ท่ีได�รับ ยา Warfarin

ยาละลายลิ่มเลือด ยาต�านการแข็งตัวของเลือดหรือเกล็ดเลือด 

และผู�ที่มีโรคเกล็ดเลือดต่ำ

    คุณประโยชนของกระชายขาวจากงานวิจัย
การศึกษาวิจัยในหลอดทดลอง สรุปได�ดังนี้ (อ�างอิงที่ 8, 9)

 1. ต�านอักเสบ 

 2. ต�านไวรัส HIV-1 และไวรัสโรคมือเท�าปาก

 3. ช�วยป�องกันมะเร็งเต�านม (MCF-7) มะเร็งลำไส�ใหญ� (HT-29)

มะเร็งต�อมลูกหมาก (PC3 และ DU145) มะเร็งปอด (A549) และ 

ลูคีเมีย

 4. ต�านแบคทีเรีย เชื้อรา อะมีบา และปริสิต ซึ่งเป�นสาเหตุของ 

การเกิดโรคต�างๆ เช�น กรดเกิน อาหารไม�ย�อย ท�องร�วงรุนแรง เป�นต�น

 5. เป�นสารต�านอนุมูลอิสระ 

 6. ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด 

 7. รักษาโรคอ�วน 

 8. ต�านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

 9. ช�วยยับยั้งการสร�างไบโอฟ�ล�มในช�องปาก ต�านโรคปริทันต�

อักเสบ ป�องกันการเกิดมะเร็งที่ฟ�น และช�วยลดกลิ่นปาก

    การศึกษาวิจัยในสัตวทดลอง
 พบว�า สารสกัดกระชายขาว สามารถยับย้ังการเกิดโรคตับแข็ง

ในสัตว�ทดลองได�ด�วยคุณสมบัติต�านอนุมูลอิสระและต�านการอักเสบ 

(อ�างอิงที่ 10)

    การศึกษาวิจัยในมนุษย 
 โดยมีการใช�สารสกัดจากกระชายขาวในผู�ที่เป�นโรคกระเพาะ

จำนวน 160 คน พบว�า กลุ�มที่ได�รับกระชายขาว มีอาการดีขึ้น 

อย�างมีนัยสำคัญ (อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 10-20)

(อ�างอิงที่ 21)

(อ�างอิงที่ 22)

(อ�างอิงที่ 23)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 2, 3)
(อ�างอิงที่ 4, 5)

เอกสารอางอิง
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 ข�ออักเสบ
 เคอร�คูมินอยด�มีฤทธิ์ต�านการอักเสบ จึงมีประโยชน�ในผู�ป�วย
ท่ีมีอาการข�อเข�าเส่ือม โดยพบว�าการศึกษาแบบ Randomized double
-blind placebo-controlled trail ในผู�ป�วยที่มีอาการข�อเข�าเสื่อม 
ระดับอ�อน-ปานกลาง เคอร�คูมินอยด�สามารถบรรเทาอาการปวด และ
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของผู�ป�วยได�อย�างมีนัยสำคัญ และไม�พบ
อาการไม�พึงประสงค�จากการใช�เคอร�คูมินอยด� (อ�างอิงที่ 2-4)

 ระบบหัวใจ หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 เคอร�คูมินอยด�มีฤทธ์ิต�านอนุมูลอิสระ จึงมีประโยชน�ในระบบ
หัวใจ หลอดเลือดหัวใจและสมอง (อ�างอิงที่ 3) โดยมีการศึกษาแบบ 
Randomized double-blind placebo-controlled trial ในผู�ป�วย 
เบาหวานชนิดที่ 2 พบว�า การได�รับเคอร�คูมินอยด�ร�วมกับการรักษา 
เบาหวานตามปกติ ส�งผลให�ระดับไขมันในเลือดได�แก� โคเลสเตอรอลรวม,
Non-HDL-cholesterol และ Lipoprotein (a) ลดลงอย�างมีนัยสำคัญ 
เมื่อเปรียบเทียบกับก�อนการรับประทาน และมีระดับ HDL เพิ่มขึ้น 
จึงช�วยลดความเสี่ยงต�อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองลงได� 
(อ�างอิงที่ 5) อีกงานวิจัยที่น�าสนใจคือ งานวิจัยในหนูทดลอง โดยได� 
ทดลองผูกเส�นเลือดหัวใจเพ่ือให�กล�ามเน้ือหัวใจตาย พบว�ากลุ�มท่ีได�รับ
สารเคอร�คูมิน จะมีปริมาณกล�ามเน้ือหัวใจตายน�อยกว�าอย�างมีนัยสำคัญ
(อ�างอิงที่ 6)

 ช�วยยับยั้งเซลล�มะเร็งหลายชนิด
 มีงานวิจัยพบว�า สามารถให�ขม้ินชันเสริมกับยาต�านมะเร็งได� 
เพราะช�วยเพ่ิมการดูดซึม หรือเพ่ิมความคงตัวของยาต�านมะเร็ง (อ�างอิง 
ที่ 7) และขมิ้นชันยังได�รับคำแนะนำว�า น�าจะมีบทบาทในการป�องกัน 
มะเร็งได�มาก เพราะมีกลไกป�องกันมะเร็ง โดยออกฤทธิ์ที่เอนไซม� 
กระตุ�นการก�อมะเร็ง (Phase I and II carcinogen-metabolizing 
enzymes) ของสารเหนี่ยวนำมะเร็งอีกด�วย (อ�างอิงที่ 8)
 เคอร�คูมินในขมิ้นชัน มีฤทธิ์ยับยั้งและทำลายเซลล�มะเร็ง 
ของมนุษย�ได�หลายชนิด เช�น เซลล�มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ�อน, เซลล�มะเร็ง
เม็ดโลหิตขาว T cell Leukemia, เซลล�มะเร็งกระเพาะป�สสาวะ 
Bladder cancer cell, เซลล�มะเร็งปอดชนิด Non Small Cell Carcinoma
ทำให�มีการเสนอแนะว�า ขม้ินชันน�าจะมีบทบาทในการป�องกันมะเร็งปอด
ในผู�ที่สูบบุหรี่ เซลล�มะเร็งผิวหนัง (Melanoma ), เซลล�มะเร็ง 
ต�อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin's lymphoma. เซลล�มะเร็งลำไส�ใหญ� 
(Human colon adenocarcinoma), เซลล�มะเร็งต�อมลูกหมาก, 
เซลล�มะเร็งรังไข�, เซลล�มะเร็งเต�านม และเน่ืองจากขม้ินชันยับย้ังไวรัส 
HPV ซึ่งเป�นสาเหตุหลักและป�จจัยเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูก ทำให� 
อาจจะนำมาใช�ในการป�องกันมะเร็งปากมดลูก (อ�างอิงที่ 9-21)  

 ระบบทางเดินอาหาร
 ขมิ้นชันมีฤทธิ์ขับลม จึงช�วยบรรเทาอาการท�องอืดท�องเฟ�อ 
และช�วยลดการเกิดแผลในกระเพาะ ด�วยกลไกการกระตุ�นเมือกมาเคลือบ
กระเพาะอาหาร และช�วยสมานแผลที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหาร (อ�างอิง
ที่ 22) ช�วยบรรเทาอาการของโรคลำไส�แปรปรวน (อ�างอิงที่ 23) 

 ช�วยปกป�องตับ
 เคอร�คูมินอยด�มีฤทธิ์ป�องกันตับอักเสบจากสารพิษ (อ�างอิงที่ 
24) และมีประโยชน�ต�อผู�ป�วยโรคไขมันพอกตับท่ีไม�ได�เกิดจากแอลกอฮอล� 
(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease; NAFLD) โดยมีผลการศึกษาว�า
การรับประทานขมิ้นชัน ทำให�ค�าเอนไซม�ที่บ�งชี้ถึงความเสียหายของ
ตับลดลง (อ�างอิงที่ 25, 26)

 ต�านเชื้อจุลชีพ (Antimicrobial)
 มีรายงานการศึกษาถึงฤทธิ์ของเคอร�คูมินในการต�านเชื้อ 
จุลชีพต�างๆ ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เช�น ต�านเชื้อแบคทีเรีย 
Helicobacter pyroli (เป�นเชื้อที่ทำให�แผลในกระเพาะอาหาร) ต�านเชื้อ
ไวรัสไข�หวัดใหญ�สายพันธุ� เอ (อ�างอิงที่ 27, 28)

 กระตุ�นระบบภูมิคุ�มกัน
 เคอร�คูมินช�วยกระตุ�นระบบภูมิคุ�มกันของร�างกาย (อ�างอิงที่ 
29) มีการทดลองแบบสุ�ม Randomized double-blind study 
ในผู�ป�วย 241 รายท่ีเป�นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ� (Allergic Rhinitis; AR) 
พบว�าเคอร�คูมินออกฤทธ์ิต�อระบบภูมิคุ�มกัน บรรเทาอาการจาม น้ำมูกไหล
และคัดจมูก ทำให�หายใจได�สะดวกขึ้น (อ�างอิงที่ 30)

8.สมอง

2.หลอดเลือดหัวใจ
และหลอดเลือดสมอง

5.ตับ

7.ระบบภูมิคุ�มกัน

9.น้ำตาลในเลือด

1.ข�อเข�า

3.เซลล�มะเร็ง

4.ระบบทางเดินอาหาร

6.ต�านเชื้อโรค

เรื�องนารูเกี่ยวกับสารสกัดจากขมิ้นชัน
และนวัตกรรมเพ�อการดูดซึมที่เหนือกวา

Turmeric Extract & PNS Technology

 ขม้ินชัน (Tumeric) มีช่ือวิทยาศาสตร� คือ Curcuma longa 
Linn. มีสารสำคัญใน 2 กลุ�ม คือ กลุ�มน้ำมันหอมระเหย (Volatile Oil) 
และกลุ�มโพลีฟ�นอล (Polyphenol) ท่ีเรียกว�า เคอร�คูมินอยด� (Curcuminoids)
โดยเคอร�คูมินอยด� ประกอบด�วยสารหลัก 3 ชนิด คือ เคอร�คูมิน (77%),
demethoxy-Curcumin (17%) และ bis-demethoxy-Curcumin (6%)
โดยประมาณ (อ�างอิงที่ 1, 2) มีงานศึกษาวิจัยพบว�า ขม้ินชันมีประโยชน�
ในด�านต�างๆ ดังนี้

 ช�วยป�องกันอัลไซเมอร� ปกป�องเซลล�สมอง
 ป�จจุบันมีการค�นพบว�า โรคอัลไซเมอร�หรือสมองเส่ือมมีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึนอย�างมาก ในกลุ�มท่ีอายุน�อยลงเร่ือยๆ และกลไกของต�านอนุมูลอิสระ
อาจมีบทบาทในการป�องกันการเกิดโรคน้ีได� มีงานวิจัยท่ีระบุว�า ขม้ินชัน
เป�นหนึ่งในสมุนไพรที่มีบทบาทในการป�องกันโรคนี้ (อ�างอิงที่ 31- 33)

 ช�วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
 เคอร�คูมินอยด�มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด มีการศึกษาแบบ
Randomized double-blind placebo-controlled trial ในผู�ป�วย 
เบาหวานชนิดท่ี 2 พบว�า สามารถช�วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังการ
อดอาหารมาอย�างน�อย 8 ชั่วโมง (Fasting Blood Sugar; FBS) และ
ระดับน้ำตาลสะสมเฉล่ียสามเดือนในเม็ดเลือดแดง (Hemoglobin A1C;
HbA1C) ในผู�ป�วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได� (อ�างอิงที่ 34-36)

 อย�างไรก็ตาม ร�างกายมนุษย�ยังไม�สามารถใช�ประโยชน� 
ดังกล�าวข�างต�นจากเคอร�คูมินอยด�ได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
เคอร�คูมินอยด�ละลายน้ำได�น�อย จึงไม�ค�อยละลายในลำไส� และมีโมเลกุล
ที่ใหญ� จึงถูกดูดซึมผ�านผนังลำไส�ได�ยาก และถูกกำจัดออกจาก 
ร�างกายได�อย�างรวดเร็ว จึงมีการพัฒนาให�อยู�ในรูปแบบต�างๆ เพื่อให�มี
ชีวปริมาณออกฤทธิ์ (Bioavailability) สูงขึ้น เช�น การทำให�อยู�ในรูป 
ฟอสโฟลิป�ด (Phospholipids) หรือ ไฟโตโซม (Phytosome) เป�นต�น 
เพื่อช�วยเพิ่มการดูดซึมสารเคอร�คูมินอยด�

 นวัตกรรมใหม�ที่ช�วยเพิ่มการดูดซึมของสารเคอร�คูมินคือ 
เทคโนโลยี Polar and Non-polar Sandwich (PNS) ซึ่งมีหลักการ 
พื้นฐานเรื่อง โมเลกุลที่มีขั้วจะรวมตัวกับโมเลกุลที่มีขั้วด�วยกัน โมเลกุล
ที่ไม�มีขั้วจะรวมตัวกับโมเลกุลที่ไม�มีขั้วด�วยกัน โดยโมเลกุลที่มีขั้วจะ
ไม�รวมตัวกับโมเลกุลที่ไม�มีขั้ว

 ซึ่งสารเคอร�คูมิน ถือเป�นโมเลกุลที่ไม�มีขั้ว ขณะที่ผนังลำไส� 
เป�นกลุ�มที่มีขั้ว จึงทำให�เคอร�คูมินถูกดูดซึมได�ยาก

1.เคอร�คูมิน

2.น้ำมันหอมระเหย
(Non-Polar)

3.สารกลุ�มคาร�โบไฮเดรต โปรตีน และใยอาหาร (Polar)

PNS
Technology

 นวัตกรรม PNS นี้ เป�นการจัดเรียงโมเลกุลใหม� (Complete 
Natural Turmeric Matrix; CNTM) โดยในขั้นแรก จะสกัดสารที่อยู�ใน 
ขมิ้นชันออกมาเป�น 3 กลุ�มใหญ�คือ
 1. เคอร�คูมิน 
 2. กลุ�มน้ำมันหอมระเหยที่ได�จากการกลั่นขมิ้น
    เช�น bisabolanes และ sesquiterpenes (กลุ�มไม�มีขั้ว) 
 3. สารสกัดจากน้ำที่เป�นกลุ�มคาร�โบไฮเดรต
    ใยอาหารและโปรตีน (กลุ�มมีขั้ว) 

 จากนั้นใช�เทคโนโลยี PNS จัดเรียงให�เคอร�คูมิน ถูกประกบอยู� 
ระหว�างส�วนที่มีขั้วและไม�มีขั้ว จึงถูกดูดซึมผ�านผนังลำไส�ได�ดีขึ้น และ
ช�วยให�ถูกกำจัดออกได�ช�าลง ทำให�โดยรวมแล�ว ร�างกายสามารถ 
ดูดซึมไปใช� (Bioavailability) ได�มากขึ้น (อ�างอิงที่ 37-39)
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 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยอ่ืนท่ีศึกษาท่ีใช�สาร Piperine (สารสกัด
จากพริกไทย) ซึ่งช�วยเพิ่มการดูดซึมและช�วยชะลอการเผาผลาญว�า 
การรับประทานเคอร�คูมินร�วมกับสารสกัดจากพริกไทย สามารถช�วย 
เพิ่มการดูดซึมสารเคอร�คูมินได� (อ�างอิงที่ 40-42)

 การศึกษาความปลอดภัยของขมิ้นชัน
 การศึกษาพิษเฉียบพลันของขม้ินชันในหนู พบว�า ไม�ทำให�เกิด
อาการพิษเฉียบพลัน และไม�ทำให�หนูตาย ส�วนการศึกษาพิษเรื้อรัง 
ของขม้ินชันในหนู พบว�า ไม�ทำให�เกิดอาการพิษใดๆ รวมท้ังไม�มีผล 
ต�อค�าทางโลหิตวิทยา หรือค�าเคมีคลินิก และไม�ทำให�เกิดอันตราย 
ต�ออวัยวะภายใน (อ�างอิงที่ 43)

 ข�อควรระวัง 
 การใช�ขมิ้นชันเป�นผลิตภัณฑ�เสริมอาหารห�ามใช�ในผู�ที่มี 
ท�อน้ำดีอุดตัน เด็กและสตรีมีครรภ�ไม�ควรรับประทาน (อ�างอิงท่ี 44) 
ควรระวังหรือหลีกเลี่ยงในผู�ที่ได�รับยาต�านการแข็งตัวของเลือดและ 
เกล็ดเลือด (อ�างอิงที่ 3)
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Volatile oil formulation

Phospholipid formulation

 และงานวิจัยในผู�ชายสุขภาพดีอายุ 18-45 ป� จำนวน 45 คน 
พบว�า 
 • ขม้ินชันท่ีผลิตด�วยเทคโนโลยี PNS มีการดูดซึมของเคอร�คูมิน
สูงกว�ารูปแบบ Curcumin Volatile Oils ถึง 3.5 เท�า (ค�า Cmax) 
และ 7.3 เท�า (ค�า AUC) (อ�างอิงที่ 38)
 • ขม้ินชันท่ีผลิตด�วยเทคโนโลยี PNS มีการดูดซึมของเคอร�คูมิน
สูงกว�ารูปแบบ Curcumin Phospholipids หรือ Phytosome ถึง 2.4 เท�า 
(ค�า Cmax) และ 5.6 เท�า (ค�า AUC) (อ�างอิงที่ 38)

 โดยมีงานวิจัยในผู�ชายสุขภาพดีอายุ 18-45 ป� จำนวน 12 คน
พบว�า 
 • ขมิ้นชันที่ผลิตด�วยเทคโนโลยี PNS มีการดูดซึมของ 
เคอร�คูมินสูงกว�ารูปแบบสารสกัดแบบทั่วไปถึง 10 เท�า (ค�า Cmax) 
และ 5.5 เท�า (ค�า AUC) (อ�างอิงที่ 1)
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Ginger

    มีรายงานว�า การใช�ขิงในขนาดอย�างน�อย 1 กรัม มีประสิทธิภาพในการ

ป�องกันอาการคลื่นไส� อาเจียนหลังการผ�าตัดได�ดีกว�ายาหลอก (อ�างอิงที่ 9)

และพบว�าการให�ขิงร�วมกับยา Prochlorperazine. ในผู�ป�วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 ที่ได�รับยาเคมีบำบัดจำนวน 20 ราย สามารถลดความรุนแรง 

และระยะเวลาในการคล่ืนไส�ได� (อ�างอิงท่ี 1) และขิงยังมีฤทธ์ิแก�คล่ืนไส� อาเจียน

จากการเมารถ เมาเรือได�ด�วย (อ�างอิงที่ 10)

   มีการศึกษาแบบ Double blind controlled clinical trial พบว�า กลุ�มท่ีได�รับ 

แคปซูลขิง 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง เป�นเวลา 45 วัน มีระดับค�าเฉล่ียของไตรกลีเซอไรด�,

โคเลสเตอรอล, แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล ลดลงอย�างมีนัยสำคัญกว�ากลุ�มที่ 

ไม�ได�รับประทานขิง (อ�างอิงที่ 11)

   การศึกษาแบบ Double blind randomized clinical trial เปรียบเทียบ 

การใช�ขิงกับยา Sumatriptan (ยารักษาอาการไมเกรน) ในผู�ป�วย จำนวน 100 คน 

โดยแบ�งเป�นกลุ�มที่ได�รับ แคปซูลขิง 250 มก. 1 แคปซูล และกลุ�มที่ได�รับยา

Sumatriptan 50 มก. 1 แคปซูล ทันทีท่ีเร่ิมมีอาการปวดศีรษะพบว�าความรุนแรง

ของอาการปวดลดลงในท้ัง 2 กลุ�ม หลัง จากได�รับ ยา 2 ช่ัวโมง โดยประสิทธิภาพ

ในการลดอาการปวดของขิง และยา Sumatriptan ไม�มีความแตกต�างกัน แต�อาการ

ไม�พึงประสงค�ของขิงจะน�อยกว�า (อ�างอิงที่ 12)

   มีงานวิจัยให�ขิงบรรจุแคปซูล ปริมาณ 1.2 กรัม กับคนไข�ท่ีมีอาการ 

อาหารไม�ย�อย พบว�า ขิง ช�วยกระตุ�นให�การย�อยอาหารดีขึ้นได� (อ�างอิงที่ 13)

   4. ลดระดับไขมันในเลือด

   5. ช�วยลดความรุนแรงของอาการปวดไมเกรน

   6. ช�วยเรื่องอาหารไม�ย�อย

   รายงานผลการศึกษาทางคลินิกของขิง มีหลายการศึกษาท่ีสนับสนุนการรักษา 

และป�องกันโรคต�างๆ ซึ่งสามารถใช�ได�ในระยะยาวอย�างปลอดภัย ดังต�อไปนี้

   1. ลดอาการปวดและอักเสบในผู�ที่เป�นโรคข�อเสื่อม โรคข�ออักเสบรูมาตอยด� 

และลดการปวดกล�ามเนื้อ

   มีงานวิจัยที่ทำในผู�ป�วยโรคข�อเข�าเสื่อม 261 คน โดยให�รับประทานสารสกัด 

จากขิงเป�นเวลา 6 สัปดาห� พบว�า กลุ�มที่ได�รับสารสกัดจากขิงมีอาการปวดลด 

ลงกว�ากลุ�มที่ได�รับยาหลอกอย�างมีนัยสำคัญ (อ�างอิงที่ 2)

   อีกงานวิจัย ทำการศึกษาในผู�ป�วยข�อเข�าอักเสบ (Gonarthritis) 29 ราย โดย 

ได�รับสารสกัดจากขิง (เทียบเท�ากับเหง�าขิง 250 มก.) วันละ 4 ครั้ง เป�นระยะ 

เวลา 6 เดือน พบว�าสารสกัดจากขิงสามารถบรรเทาอาการปวดได�ดีกว�ายาหลอก 

อย�างมีนัยสำคัญ (อ�างอิงที่ 3)

   ยังมีการศึกษาในผู�ป�วยโรคข�ออักเสบรูมาตอยด� (Rheumatoid arthritis) 

จำนวน 28 คน และผู�ป�วยโรคข�อเส่ือม (Osteoarthritis) จำนวน 18 คน พบว�า 3 

ใน 4 ของผู�ป�วยโรคข�อเส่ือมท้ัง 2 ชนิด มีอาการปวดข�อลดลง และพบว�าในผู�ป�วย 

ท่ีมีอาการบาดเจ็บของกล�ามเน้ือ (Muscular discomfort) จำนวน 10 คน ท้ังหมด 

มีอาการปวดลดลง (อ�างอิงที่ 4)

   มีการทดลองแบบ Double-blind randomized placebo-controlled clinical 

trial ในผู�ป�วยข�อเข�าเสื่อมที่มีอาการปวดระดับปานกลาง จำนวน 120 คน โดย 

แบ�งผู�ป�วยเป�น 2 กลุ�ม คือกลุ�มที่รับประทานแคปซูลผงขิง จำนวน 2 แคปซูล 

ต�อวัน (500 มก.ต�อแคปซูล หรือ 1 กรัมต�อวัน) และกลุ�มที่ได�รับยาหลอก 

(ผงแป�งในขนาดเดียวกัน) เป�นระยะเวลา 3 เดือน พบว�า ระดับตัวชี้วัดภาวะการ 

อักเสบได�แก� nitric oxide (NO) และ hs-C reactive protein (hs-CRP) ในเลือด 

ของผู�ป�วยท่ีได�รับแคปซูลผงขิงลดลงมากกว�ากลุ�มท่ีได�รับยาหลอกอย�างมีนัยสำคัญ 

จึงอาจให�ผงขิงเสริมในผู�ที่มีอาการข�อเข�าเสื่อมได� (อ�างอิงที่ 5)

   2. ลดอาการปวดประจำเดือนได�ไม�แตกต�างจากยาต�านการอักเสบท่ีนิยมใช�กัน 

ท่ัวไป และช�วยลดการสูญเสียเลือดประจำเดือนในผู�หญิงท่ีมีป�ญหาประจำเดือนมามาก

เร�องนารูเกี่ยวกับขิง
   ขิง (Ginger) เป�นพืชอยู�ในวงศ� Zingiberaceae มีช่ือวิทยาศาสตร�คือ Zingiber 

officinale Roscoe ขิงมีสรรพคุณเป�นยา ท้ังในตำรับยาไทย จีน และแพทย�อายุรเวท 

โดยเหง�าของขิงแก�มีคุณสมบัติเป�นยาขับลม ลดอาการคล่ืนไส� อาเจียน แก�ท�องผูก 

เหงือกอักเสบ แก�ไอขับเสมหะ บรรเทาข�ออักเสบ รักษาอาการปวดศีรษะ รวมท้ัง 

ช�วยกระตุ�นการอยากอาหาร (อ�างอิงที่ 1)

   มีงานวิจัยเปรียบเทียบผลการลดอาการปวดประจำเดือนของผงขิงกับยาต�าน 

การอักเสบที่นิยมใช�กันทั่วไปคือ Mefenamic acid และ Ibuprofen พบว�ากลุ�ม 

ท่ีได�รับผงขิง 250 มก.ต�อแคปซูล 4 คร้ังต�อวัน เป�นระยะเวลา 3 วันก�อนถึงรอบเดือน 

มีอาการปวดประจำเดือนลดลงไม�ต�างจากกลุ �มที ่ได�รับยาต�านการอักเสบ 

(อ�างอิงที่ 6)

   และการศึกษาการลดการสูญเสียเลือดประจำเดือน ในวัยรุ�นผู�หญิงที่มีป�ญหา 

ประจำเดือนมามาก อายุระหว�าง 15-18 ป� จำนวน 90 คน พบว�ากลุ�มที่ได�รับ 

แคปซูลผงขิง ขนาด 250 มก. วันละ 3 ครั้ง ติดต�อกัน 4 วัน (เริ่มจากวันก�อนที่ 

จะมีประจำเดือนจนถึงวันที่ 3 ของการมีประจำเดือน) มีการสูญเสียเลือดประจำ 

เดือนลดลง และมีผลข�างเคียงน�อยกว�า เม่ือเทียบกับกลุ�มท่ีได�รับยาหลอก (อ�างอิงท่ี 7)

  3. ลดอาการคลื่นไส�อาเจียนในสตรีมีครรภ� ผู�ป�วยหลังผ�าตัด ผู�ป�วยที่ได�รับยา 

เคมีบำบัด และจากการเมารถเมาเรือ

   มีการศึกษาในหญิงต้ังครรภ� (อายุครรภ�น�อยกว�า 20 สัปดาห�) จำนวน 120 คน 

พบว�า กลุ�มที่ได�รับสารสกัดจากขิงขนาด 125 มก. วันละ 4 ครั้ง เป�นเวลา 

4 วัน มีอาการคลื่นไส�น�อยกว�ากลุ�มที่ได�รับยาหลอกอย�างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

และในการศึกษาเดียวกันนี้ มีการติดตามเรื่องความปลอดภัยของทารกในครรภ� 

พบว�า ความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ�ของมารดาที่รับ 

ประทานสารสกัดจากขิงเทียบกับกลุ�มประชากรทั่วไป ไม�มีความแตกต�างกัน 

(อ�างอิงที่ 8)
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13. Effect of ginger on gastric motility and symptoms of functional dyspepsia. World J Gastroenterol.
  2011 Jan 7; 17(1): 105–110
14. The Effect of Ginger (Zingiber officinale) on Platelet Aggregation: A Systematic Literature Review. PLoS One. 
  2015; 10(10): e0141119
15. Zingiber officinale (Ginger) Monograph.  HYPERLINK "http://archive.foundationalmedicinereview.com/   
  publications/8/3/331.pdf" http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/8/3/331.pdf
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง คำช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 293) พ.ศ.2548 เร่ือง  
  ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 294) พ.ศ.2548 เร่ือง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ�รอยัลเยลลี

   ระวังการใช�ร�วมกับสารกันเลือดเป�นลิ่ม (Anticoagulants) 

และยาต�านการจับตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelets) 

เนื่องจากอาจทำให�เลือดแข็งตัวช�า และทำให�เลือดไหลหยุดยาก 

(อ�างอิงที่ 1, 14)

   ระวังการใช�ในผู�ป�วยโรคน่ิวในถุงน้ำดี ยกเว�นภายใต� 

การดูแลของแพทย� (อ�างอิงที่ 1, 15, 16)
   ไม�แนะนำให�รับประทานในเด็กอายุต่ำกว�า 6 ป� (อ�างอิงที่ 1)

   ข�อควรระวัง :

เอกสารอางอิง
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เอกสารอางอิง

เอกสารอางอิง

Gastra - Herbs

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 2)
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 3, 4)

(อ�างอิงที่ 3, 10)

(อ�างอิงที่ 15)

(อ�างอิงที่ 16-18)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 11, 19, 20)

(อ�างอิงที่ 26)

(อ�างอิงที่ 27-29)

(อ�างอิงที่ 30)

(อ�างอิงที่ 31)

(อ�างอิงที่ 32)

(อ�างอิงที่ 27-28)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 21)

(อ�างอิงที่ 22-25)

มก.

มก.

มก.



106 107

(อ�างอิงที่ 33)

(อ�างอิงที่ 34, 35)

(อ�างอิงที่ 36)

(อ�างอิงที่ 37)

(อ�างอิงที่ 38) (อ�างอิงที่ 3)

เอกสารอางอิง
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 1, 4)
(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1, 5)

(อ�างอิงที่ 3)

เอกสารอางอิง
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เอกสารอางอิง
 1. ฟ�าทะลายโจร มาตรฐานสมุนไพรไทย เล�มที่ 1 สถาบันวิจัยสมุนไพร

  กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�

 2. ฟ�าทะลายโจร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรมสมุนไพรไทย

  ก�าวไกลสู�อุตสาหกรรม กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก

  ร�วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห�งชาติ

 3. ฟ�าทะลายโจร สามารถนำมาใช�ในสถานการณ� COVID-19 ระบาด ได�จริงหรือ?

  รองศาสตราจารย� ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท�ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรม

  สมุนไพรแห�งประเทศไทย ที่ปรึกษาสำนักงานข�อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร� มหิดล

 4. Andrographis paniculata (Chuān Xīn Lián) for symptomatic relief of acute

  respiratory tract infections in adults and children: A systematic review and

  meta-analysis. Journal ListPLoS Onev.12(8); 2017PMC5544222.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5544222/

 5. Use of visual analogue scale measurements (VAS) to asses the effectiveness of

  standardized Andrographis paniculata extract SHA-10 in reducing the symptoms

  of common cold. A randomized double blind-placebo study. Clinical Trial

  Phytomedicine. 1999 Oct;6(4):217-23. doi: 10.1016/S0944-7113(99)80012-9.

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10589439/

 6. กรมการแพทย�แผนไทยฯ เผยความคืบหน�าการใช�“ฟ�าทะลายโจร”รักษาผู�ป�วยโควิด 19

  ล�าสุดขยายผลการรักษา 9 รพ.ของรัฐส�วนใหญ�มีอาการดีขึ้น ข�าวเพื่อสื่อมวลชน

  กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก https://www.dtam.moph.go.th/index.

  php/th/dtam-news/dn/6775-dn0024.html

 7. กรมการแพทย�แผนไทยฯ เผยความคืบหน�า การศึกษาวิจัย “ฟ�าทะลายโจร” 

  รักษาผู�ป�วยโควิด -19 ข�าวเพื่อสื่อมวลชน กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือ

  https://www.dtam.moph.go.th/index.php/th/dtam-news/dn/6769-dn0018.html

 8. ฟ�าทะลายโจร ยังไม�สามารถป�องกันโควิค-19 แต�เสริมภูมิคุ�มกัน ขณะที่กระชาย-กัญชา

  ไม�ได�เช�นกัน เจาะลึกระบบสุขภาพ https://www.hfocus.org/content/2021/04/21448

 9. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห�งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห�งชาติ พ.ศ. 2561

  หน�า 262-264

 10. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห�งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห�งชาติด�านสมุนไพร

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน�า ๔๖ เล�ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ

  ๑๒๐ ง ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

 11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต�องแจ�งคําเตือนการใช�ยาไว�ในฉลาก

  และที่เอกสารกํากับยา และข�อความของคําเตือน ฉบับที่ ๖๓

 ซึ่งขนาดและระยะเวลาที่แนะนำให�รับประทานนั้น มีความ 
ปลอดภัยและไม�เป�นพิษต�อตับ ส�วนประชาชนท่ียังไม�เป�นโรคโควิด-19
หรือไม�มีอาการใดๆ ไม�แนะนำให�รับประทาน (อ�างอิงท่ี 7, 8) โดยอ�างอิง
จากคำแถลงของอธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกว�า
ฟ�าทะลายโจรไม�สามารถป�องกันโควิด-19 เพราะไม�สามารถป�องกัน 
ไวรัสเข�าสู�เซลล�ได� จึงจำเป�นต�องได�รับวัคซีนและมีมาตรการป�องกัน 
โรคตามปกติ แต�สามารถรับประทานเพื่อเพิ่มภูมิคุ�มกันได� โดยรับ 
ประทานประมาณ 20 มก./วัน ติดต�อกันไม�เกิน 5 วัน เว�น 2 วัน 
ต�อเนื่องไม�เกิน 3 เดือน (อ�างอิงที่ 8)

 ในช�วงสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากมี
อาการคล�ายหวัด ไข� ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร�างกาย ปวดศีรษะ 
ควรรับประทานยาฟ�าทะลายโจรทันที หากรับประทานยาฟ�าทะลายโจร
แล�วอาการไม�ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให�รีบไปพบแพทย� เพื่อหาสาเหตุ 
ของอาการ (อ�างอิงที่ 6, 7)

 อย�างไรก็ตามควรอ�านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับยา
ก�อนทุกครั้ง โดยคำเตือนในการใช�ฟ�าทะลายโจรมีดังนี้ (อ�างอิงที่ 11)
 1. ห�ามใช�ในสตรีมีครรภ� และสตรีให�นมบุตร
 2. ห�ามใช�ในผู�ที่เคยแพ�ฟ�าทะลายโจร เช�น มีผื่น ปากบวม  
ตาบวม หน�าบวม
 3. หากใช�ยานี้แล�วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน�าบวม ให�หยุด
ยาทันที และพบแพทย�
 4. หากใช�ติดต�อกันเกิน 3 วัน แล�วไม�ดีขึ้น หรืออาการ  
รุนแรงขึ้นระหว�างการใช�ยา ควรหยุดใช� และพบแพทย�
 5. หากใช�ติดต�อกันเป�นเวลานาน อาจทําให�แขนขามีอาการ  
อ�อนแรง

 ฟ�าทะลายโจรเป�นยาในหมวดหมู�ยารักษากลุ�มอาการของ 
ระบบทางเดินหายใจ และกลุ�มยาบรรเทาอาการท�องเสีย ในบัญชียาหลัก
แห�งชาติ (บัญชียาจากสมุนไพร) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช�ผง 
จากส�วนเหนือดินของฟ�าทะลายโจรที่มีสารสำคัญ Total Lac-tone 
โดยคำนวณเป�น แอนโดรกราโฟไลด� (Andrographolide) ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก w/w (อ�างอิงที่ 9)

 ล�าสุด จากประกาศราชกิจจาฯ เร่ืองประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห�งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห�งชาติด�านสมุนไพร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 เพ่ือให�เกิดการขับเคล่ือน 
และส�งเสริมการใช�ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพอย�างเป�น 
รูปธรรม ส�งเสริมภูมิป�ญญาให�ได�รับการต�อยอด โดยการใช�ประโยชน� 
จากทรัพยากรที่มีอยู�ในประเทศให�เกิดประโยชน�สูงสุด จึงให�เพิ่มเติม 
รายการจากยาสมุนไพรในบัญชีแนบท�ายประกาศนี้เป�นยาในบัญชียา
หลักแห�งชาติด�านสมุนไพร 2564 ซึ่งรวมถึงประกาศให�ฟ�าทะลายโจร 
ข้ึนบัญชียาหลักแห�งชาติด�านสมุนไพรในการบรรเทาอาการของโรคหวัด
และโรคโควิด-19 ดังนี้ (อ�างอิงที่ 10)

ชื่อยา
ยาสารสกัดผงฟ�าทะลายโจร

ท่ีมี andrographolideไม�น�อยกว�า

ร�อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w)

รูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule)

ยาเม็ด (Tablet)

ยาจากผงฟ�าทะลายโจร

รูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule) 

ยาเม็ด (Tablet)

และ

ยาสารสกัดจากฟ�าทะลายโจร

รูปแบบยา ยาแคปซูล (Capsule)

ยาเม็ด (Tablet)

เงื่อนไข
1. ใช�สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด

   (common cold) เช�น ไอ เจ็บคอ

   น้ำมูกไหล มีไข�

2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ 

   andrographolide 60-120 มก.ต�อวัน 

   โดยแบ�งให�วันละ 3 ครั้ง

1. ใช�กับผู�ป�วยโรคโควิด-19 ที่มีความ

   รุนแรงน�อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

2. เฉพาะผลิตภัณฑ�สำเร็จรูปที่มีการควบคุม   

   ปริมาณ andrographolide

3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ 

   andrographolide 180 มก.ต�อวัน 

   โดยแบ�งให�วันละ 3 ครั้ง

4. ใช�ได�โดยผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและ  

   ความปลอดภัยหลังการใช�อย�างเป�นระบบ

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)
(อ�างอิงที่ 3)

Staphylo -
coccus aureus

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงท่ี 8)

(อ�างอิงท่ี
4-6)

เอกสารอางอิง



112 113

ฤทธิ์เพิ่มภูมิตานทานในรางกาย

ลดระดับน้ำตาลในผูปวยเบาหวาน

มีประโยชน ในผูที่มีไขมันเกาะตับ

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3, 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7-9)

(อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 1-2)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 1)

มก.

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงท่ี 5)

(อ�างอิงที่ 7) (อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงท่ี 6)

(อ�างอิงที่

2, 3)

(อ�างอิงที่ 13)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 12)

แล�ว

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 2, 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6, 7)

(อ�างอิงที่ 8)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1-5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 14)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3, 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงท่ี 8)

เอกสารอางอิง
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   งานวิจัยเก่ียวกับสรรพคุณของโสมทางวิชาการ และทางการแพทย�ท่ีน�าสนใจ รวมถึง 

ความปลอดภัย มีดังนี้

   1. ช�วยต�านความเหน่ือยล�าและช�วยฟ��นตัวจากอาการล�า (Anti-Fatigue & Fatigue 

Recovery) มีงานวิจัย ซ่ึงได�ทำการทดสอบในผู�ป�วยหญิงท่ีเป�นโรคเส�นเลือดตีบหลาย 

เส�น โดยให�รับประทานโสมเกาหลีครั้งละ 250 กรัม วันละ 2 ครั้ง เป�นเวลา 3 เดือน 

พบว�า อาการอ�อนล�าอ�อนเพลียลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อ�างอิงที่ 3-6)

   2. เสริมประสิทธิภาพทางเพศในชาย มีงานวิจัยในผู�ป�วยท่ีมีป�ญหาองคชาติไม�แข็งตัว 

(Erectile dysfunction) 45 ราย โดยรับประทานโสมเกาหลี ปริมาณ 900 มก. วันละ 3 

คร้ัง เป�นเวลา 2 เดือน พบว�า สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพทางเพศ ได�อย�างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ ในการประเมินอย�างละเอียดทุกด�าน (อ�างอิงที่ 7) และยังมีอีกหลายงาน 

วิจัยที่ชี้บ�งว�า โสมเกาหลีเสริมสมรรถภาพทางเพศในผู�ชาย (อ�างอิงที่ 8-9)

   5. ช�วยในโรคถุงลมโป�งพอง (COPD) มีงานวิจัยให�ผู�ป�วยโรคถุงลมโป�งพอง 92 คน 

แบ�งเป�นกลุ�มท่ีได�สารสกัดโสม วันละ 200 มก. 49 คน และกลุ�มควบคุมได�รับยาหลอก 

อีก 43 คน เป�นเวลา 3 เดือน พบว�า กลุ�มท่ีได�รับสารสกัดโสม มีสมรรถภาพทางปอด 

ดีข้ึนอย�างมากในทุกด�าน โดยท่ีไม�มีผลข�างเคียง แต�กลุ�มท่ีได�รับยาปลอมไม�มีผลดีข้ึน 

แต�อย�างใด (อ�างอิงที่ 13)

   6. ช�วยเรื่องความจำ การทำงานของระบบประสาทและสมอง พบว�ามีหลายงาน 

วิจัยท่ีสนับสนุนว�า การใช�โสมอเมริกัน ช�วยให�การทำงานของสมองด�านความจำดีข้ึน 

และช�วยปกป�องระบบประสาท (อ�างอิงที่ 14-18)

   7. ฤทธิ์กระตุ�นภูมิคุ�มกัน โสมอเมริกันมีผลต�อการกระตุ�น Lymphocytes

และ Monocytes โดยผ�านกลไกช�วยกระตุ�นระบบภูมิคุ�มกันของร�างกาย 

รวมทั้งมีศักยภาพในการรักษาโรคที่เกี่ยวข�องกับระบบภูมิคุ�มกันได� (อ�างอิง

ที่ 19) มีงานวิจัยทดสอบในอาสาสมัคร 32 คน พบว�ากลุ�มที่ได�รับสารสกัด 

จากโสมไซบีเรีย 10 มล. วันละ 3 คร้ัง หลังอาหาร เป�นเวลา 4 สัปดาห� มีระดับ 

T - lymphocytes, B - lymphocytes เพิ่มขึ้น จึงช�วยให�ระบบภูมิคุ�มกัน 

ดีขึ้นได� (อ�างอิงที่ 20)

  8. โสมไซบีเรียเป�นอแดปโตเจน (Adaptogen) ช�วยเพิ่มความต�านทาน 

ของร�างกาย ต�อป�จจัยลบต�างๆ ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ช�วยปรับ 

และรักษาสมดุลของร�างกาย มีฤทธิ์ต�านความเครียด ช�วยกระตุ�นภูมิคุ�มกัน 

ลดอาการอ�อนล�า โดยมีความปลอดภัย ไม�มีพิษต�อผู�ใช� (อ�างอิงที่ 21-22) 

  โสมมีความปลอดภัยสูง สามารถรับประทานต�อเน่ืองได�เป�นระยะเวลายาวนาน

ผลข�างเคียงมีน�อยมาก ท่ีพบได�มีแค� อาการปวดศีรษะและทางเดินอาหาร และ

รบกวนการนอนหลับเท�าน้ัน อาจมีการรบกวนประจำเดือนอาการเจ็บหน�าอก

ขณะมีประจำเดือน และมีรายงานถึงคนท่ีแพ�อย�างรุนแรงได� โดยมีอาการทางผิวหนัง

แต�ทั้งหมด นี้เกิดได�น�อยมาก (อ�างอิงที่ 24)

   ข�อควรระวัง

1. ไม�ควรรับประทานในผู�ท่ีได�รับยาต�านการแข็งตัวของเลือดอย�างแรง          

   (Warfarin), ยากระตุ�นหัวใจ (Digoxin), ยาแก�ซึมเศร�า (Phenelzine),   

   ยาแอสไพริน และสุรา (อ�างอิงที่ 23) 

2. ไม�แนะนำในเด็กและสตรีมีครรภ� 

3. ไม�แนะนำในคนที่ตับอักเสบ คือ มีเอนไซม�ของตับสูงแล�ว   

   (ไวรัสตับอักเสบบีที่ เป�นพาหะยังไม�มีเอนไซม�สูงจะรับประทานได�)   

   หรือตับอักเสบจนตัวเหลืองตาเหลืองหรือตับโต  

4. ผู�ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย�ก�อนรับประทานทุกครั้ง

15. Effects of American ginseng (Panax quinquefolius) on neurocognitive function: an acute, randomised, 
    double-blind, placebo-controlled, crossover study. Psychopharmacology (Berl). 2010 Oct; 212(3): 345–356
16. Cereboost™, an American ginseng extract, improves cognitive function via up-regulation of choline
   acetyltransferase expression and neuroprotection. Regul Toxicol Pharmacol. 2016 Jul;78:53-8
17. Improved working memory performance following administration of a single dose of American ginseng
   (Panax quinquefolius L.) to healthy middle-age adults. Hum Psychopharmacol. 2015 Mar;30(2):108-22
18. Anti-amnesic effect of pseudoginsenoside-F11 in two mouse models of Alzheimer's disease. Pharmacol
    Biochem Behav. 2013 May;106:57-67
19. ฤทธิ์กระตุ�นภูมิคุ�มกันของโสมอเมริกัน. สำนักงานข�อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล.
    HYPERLINK "http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=830" http://
20. Eleutherococcus senticosus Monograph.  HYPERLINK "http://archive.foundationalmedicinereview.com/
    publications/11/2/151.pdf" http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/11/2/151.pdf
21. Understanding adaptogenic activity: specificity of the pharmacological action of adaptogens
    and other phytochemicals. Ann N Y Acad Sci. 2017 Aug;1401(1):49-64
22. Effects of Siberian ginseng (Eleutherococcus senticosus maxim.) on elderly quality of life:
    a randomized clinical trial. Arch Gerontol Geriatr Suppl. 2004;(9):69-73
23. Panax ginseng: a systematic review of adverse effects and drug interactions. Drug Saf. 2002;25(5):323-44
24. The safety of herbal medicines in the psychiatric practice. Harefuah. 2001 Aug;140(8):780-3, 805

เอกสารอางอิง
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14. สารสกัดโสมอเมริกัน (HT1001) ช�วยให�การทำงานของสมองด�านความจำดีขึ้นในผู�ป�วยจิตเภท. สำนักงานข�อมูลสมุนไพร
    คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล. http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=868

   4. ลดและป�องกันมะเร็ง ในการวิจัยย�อนหลัง (Case control study) ซึ่งเป�นการ 

วิจัยท่ีเหมาะสมในการหาความเส่ียงและป�องกันการเกิดมะเร็งในคน พบว�า ในคนท่ีรับ 

ประทานโสม มีอุบัติการณ�หรือโอกาสเป�นมะเร็งลดลงอย�างมาก มะเร็งท่ีลดลงเม่ือรับ 

ประทานโสมได�แก� มะเร็งริมฝ�ปาก ช�องปากและคอ มะเร็งกล�องเสียง มะเร็งปอด 

มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งตับอ�อน มะเร็งรังไข� และ 

มะเร็งลำไส�ใหญ� และมีงานวิจัยของเกาหลีพบว�า การรับประทานโสมเกาหลีเป�นเวลานาน 

สามารถลดอุบัติการณ�ของมะเร็งตับลงได� ด�วยการทำงานในด�านการต�านอัลฟาทอกซินบี 

และยูรีเทน ซ่ึงเป�นสาเหตุหน่ึงท่ีพบได�บ�อยในมะเร็งตับ แต�ก็ยังไม�สามารถลดมะเร็งตับ 

จากการดื่มสุราหรือสาเหตุอื่นได� (อ�างอิงที่ 12)

   โสมเกาหลี ช�วยต�านความเหนื่อยล�าและช�วยฟ��นตัวจากอาการล�า (Anti-Fatigue 

& Fatigue Recovery) เสริมประสิทธิภาพทางเพศในชาย ช�วยบำรุงหัวใจ ป�องกัน 

โรคหัวใจขาดเลือด ลดและป�องกันมะเร็งหลายชนิด ช�วยในเรื่องโรคปอดเรื้อรัง

   โสมอเมริกัน ช�วยเรื่องความจำ การทำงานของระบบประสาทและสมอง กระตุ�น 

ระบบภูมิคุ�มกันของร�างกาย

   โสมไซบีเรีย เป�นอแดปโตเจน (Adaptogen) ช�วยปรับและรักษาสมดุลของร�างกาย 

ช�วยกระตุ�นระบบภูมิคุ�มกัน

   3. ช�วยบำรุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด โสมเกาหลีมีสรรพคุณในการช�วย 

บำรุงหัวใจ โดยออกฤทธิ์คล�ายกับยาหัวใจ (Digoxin) (อ�างอิงที่ 10) และงานวิจัยใน 

ผู�ป�วยผ�าตัดหัวใจ (Cardiac surgery) 60 คน โดยให�ผู�ป�วยรับประทานโสม 250 มก. 

เป�นเวลา 3 เดือน พบว�า โสมมีผลช�วยป�องกันหัวใจขาดเลือดและการบอบช้ำจากการ 

ผ�าตัดลิ้นหัวใจของผู�ป�วย 52 คนได� (อ�างอิงที่ 11)

   โสม ถือเป�นราชาแห�งสมุนไพร และถูกนำมาใช�เป�นเวลานานกว�า 2,000 ป� (อ�างอิงท่ี 1) 

โสมท่ีทาง อย. ไทยอนุญาตให�ใช� มีอยู�ด�วยกันสามสายพันธุ� คือ โสมเกาหลี (Korean 

Ginseng) มีช่ือวิทยาศาสตร�คือ Panax ginseng C.A. Mey. โสมอเมริกัน (American 

Ginseng) มีช่ือวิทยาศาสตร�คือ Panax quinquefolius L. และโสมไซบีเรีย (Siberian 

Ginseng) มีชื่อวิทยาศาสตร�คือ Eleutherococcus senticosus (อ�างอิงที่ 2)

   โสมแต�ละชนิด มีประโยชน�ในด�านต�างๆ หลากหลาย กล�าวโดยพอสังเขปได�ดังน้ี

และเร�องนารูเกี่ยวกับโสมแดงเกาหลี โสมอเมริกัน โสมไซบีเรีย

3 - Ginseng

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 1-3)

(อ�างอิงท่ี 4)

(อ�างอิงที่ 1-4)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 4)

เอกสารอางอิง



120 121

Flax Seed and Herbal Extracts for Women

เอกสารอางอิง
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Reishi Mushroom

เร�องนารูของเห็ดหลินจือ

พบว�า ค�าความสามารถในการต�านอนุมูลอิสระจะเพิ่มขึ้นภายใน 

เวลา 3 ชั่วโมง เมื่อทดสอบในเลือดและในป�สสาวะ และขึ้นสูงสุด 

หลังจากได�รับสารสกัดเป�นเวลา 90 นาที เมื่อให�ในขนาด 3.3 กรัม 

ส�วนผลการศึกษา แบบที่ 2 พบว�า ระดับ alpha-tocopherol 

ในเลือด และค�าความสามารถ ในการต�านอนุมูลอิสระในป�สสาวะ

ของอาสาสมัครเพิ่มขึ้นอย�างชัดเจน รวมทั้งการทํางานของเอนไซม�

ที่มีฤทธิ์ต�าน อนุมูลอิสระในเม็ดเลือด เช�น superoxide dismutase

(SOD) และ glutathione peroxidase (GPX) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 

ยังไม�พบความผิดปกติใดๆ สําหรับการใช� ที่ขนาดดังกล�าว ทําให� 

สรุปได�ว�าสารสกัดด�วยน้ำจากเห็ดหลินจือมีฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระ 

(อ�างอิงที่ 3)

 3. ฤทธิ์เพิ่มระบบภูมิคุมกัน

 การศึกษาทางคลินิกแบบ non-randomized open clinical 

trial เพื่อทดสอบผลต�อระบบภูมิคุ�มกันของสารโพลีแซคคาไรด�จาก 

สารสกัดเห็ดหลินจือ ในผู�ป�วย มะเร็งลําไส�ใหญ� จำนวน 47 ราย 

เป�นเพศชาย 27 ราย และเพศหญิง 20 ราย โดยได�รับสารสกัด 

เห็ดหลินจือ 600 มก. ซึ่งมีโพลีแซคคาไรด� 25% ครั้งละ 3 แคปซูล

วันละ 3 ครั้ง ก�อนอาหารเป�นเวลา 12 สัปดาห� พบว�าการ 

รับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือมีแนวโน�มทําให�จํานวนของ 

ลิมโฟไซต�ชนิด CD3, CD4, CD8, CD56, ความเข�มข�นของ interleukin 

(IL)-2, IL-6, interferon (IFN)-gamma และ NK activity ในน้ำเลือด

เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเข�มข�นของ IL-1 และ tumor necrosis factor 

(TNF)-alpha ลดลง แต�ผลทั้งหมดยังไม�ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบ 

กับค�าที่วัดก�อนทําการทดลอง ทําให�อาจสรุปได�ว�าเห็ดหลินจือ 

น�าจะมีผล ต�อการปรับสมดุลของระบบภูมิคุ�มกันในผู�ป�วยมะเร็ง 

ลําไส�ใหญ� แต�ผลต�านการอักเสบยังให�ผลไม�ชัดเจน (อ�างอิงที่ 5)

 การศึกษาทางคลินิกแบบ (A double-blind, randomized, 

placebocontrolled pilot trial) ในผู�ป�วยโรคข�ออักเสบรูมาตอยด� 

จำนวน 65 ราย โดยผู�ป�วยจํานวน 32 ราย จะได�รับแคปซูลขนาด 

500 มก. ท่ีบรรจุตํารับยาจีน San Miao San ซ่ึงมีสารสกัดเห็ดหลินจือ

เป�นส�วนประกอบ 35.7% ครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เป�นเวลา 

24 สัปดาห� ส�วนผู�ป�วย อีก 33 ราย ได�รับยาหลอก พบว�ากลุ�มที่ 

ได�รับตํารับยาที่มีสารสกัดเห็ดหลินจือเป�นส�วนประกอบ มีฤทธิ์ 

บรรเทาปวดในผู�ป�วยโรคข�ออักเสบรูมาตอยด� ผู�ป�วยทนตํารับยา 

ได�ดีและค�อนข�างมีความปลอดภัย (อ�างอิงที่ 6)

 4. ฤทธิ์ ในการตานมะเร็ง

 เห็ดหลินจือมีคุณสมบัติในการต�อต�านโรคมะเร็งที ่ได�ผล 

ดีเย่ียม เพราะช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล�เม็ดเลือดขาว เสริมสร�าง 

ภูมิคุ�มกันในร�างกายให�สามารถออกฤทธิ์ต�อต�านกับเซลล�มะเร็ง 

ในร�างกายได�มีรายงานวิจัยพบว�าชนิดของมะเร็งที่เห็ดหลินจือ 

สามารถยับยั้งได�แก� มะเร็งเต�านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็ง 

ต�อมลูกหมาก มะเร็งลำไส�ใหญ� มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็ง 

ต�อมน้ำเหลือง และมะเร็งกระเพาะป�สสาวะ (อ�างอิงที่ 7-22)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

 การศึกษาความเปนพิษ

 การศึกษาทางคลินิก ในอาสาสมัครสุขภาพดี จํานวน 18 คน 

พบว�าการรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือขนาด 1.44 กรัม/วัน 

(เทียบเท�ากับเห็ดสด 13.2 กรัม/วัน) เป�นเวลา 4 สัปดาห� ไม�พบ 

ความเป�นพิษต�อตับ ไต และ ดีเอ็นเอ (อ�างอิงที่ 3)

 การศึกษาผลต�อเลือดของสารสกัดเห็ดหลินจือในอาสาสมัคร 

สุขภาพดี จํานวน 40 คน เป�นเพศชาย 23 คน และเพศหญิง 17 คน 

โดยได�รับสารสกัดเห็ดหลินจือ 500 มก./แคปซูล วันละ 3 ครั้ง 

ครั้งละ 1 แคปซูล เป�นเวลา 4 และ 8 สัปดาห� พบว�าสารสกัด 

เห็ดหลินจือท่ีขนาดดังกล�าว ไม�ทําให�ตัวช้ีวัดต�างๆ ในเลือดแตกต�าง

ไปจากค�าปกติรวมทั้งไม�มีผลต�อการแข็งตัวของเลือด (อ�างอิงที่ 23) 

 การศึกษาทางคลินิกเพื่อทดสอบความปลอดภัยและความทน 

ต�อการได�รับสารสกัดเห็ดหลินจือ ในอาสาสมัครสุขภาพดี จํานวน 

16 คน เป�นเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 8 คน โดยอาสาสมัคร 

ได�รับสารสกัดเห็ดหลินจือ 500 มก./แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 

4 แคปซูลเป�นเวลา 10 วัน ไม�พบความผิดปกติใดๆ เมื่อเทียบกับ 

กลุ�มท่ีได�รับยาหลอก สรุปได�ว�าสารสกัดเห็ดหลินจือค�อนข�างปลอดภัย

ในการใช� (อ�างอิงที่ 24)

 ขนาดและรูปแบบการใช

 ผลิตภัณฑ�เห็ดหลินจือท่ีพบได�ท่ัวไป มีท้ังในรูปแบบท่ีไม�ได�สกัด

และที่เป�น สารสกัดจากส�วนดอก สปอร� และเส�นใย ซึ่งขณะนี้ 

ยังไม�มีข�อบ�งใช�ทางการแพทย�ที่ชัดเจน แต�หากต�องการใช�เพื่อบํารุง 

ร�างกายมีคําแนะนําว�าให�ใช�ส�วนของหมวกเห็ดที่บดเป�นผงบรรจุ

แคปซูลขนาดรับประทานวันละ 600 มก. - 2 กรัม หรือใช�ในรูป

ยาน้ำเช่ือมรับประทานวันละ 4 - 6 มล. หรือใช�ในรูปทิงเจอร�เข�มข�น

20% รับประทานครั้งละ 10 มล. วันละ 3 ครั้ง (อ�างอิงที่ 1)

 อาการขางเคียง

 ผลข�างเคียงและอาการไม�พึงประสงค�จากการใช�เห็ดหลินจือ 

พบได�ค�อนข�างน�อย การรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือขนาด 1.5 - 9 

กรัม/วัน ไม�พบผลข�างเคียงอย�างรุนแรง แต�การใช�ติดต�อกัน 

เป�นเวลานานอาจทําให�เกิดอาการคอแห�ง กระหายน้ำ ป�สสาวะบ�อย

อึดอัดในท�อง เหงื่อออก หรือผื่นที่ผิวหนังได� (อ�างอิงที่ 25)

 ขอควรระวัง

 - ห�ามใช�ในผู�ที่แพ�เห็ดหลินจือ และควรระมัดระวังการใช�ใน  

 ผู�ที่แพ�สปอร�ของเห็ดต�างๆ

 - การรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือขนาด 2-10 กรัม/วัน  

 ร�วมกับวิตามินซี ขนาด 6-12 กรัม/วัน จะทำให�ถ�ายอุจจาระเหลว

 - ควรระวังในการใช�ในผู�ป�วยท่ีได�รับยากดภูมิคุ�มกัน เน่ืองจาก

 เห็ดหลินจือมีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ�มกัน 

 - ควรระวังในการใช�ในผู�ป�วยที่ได�รับประทานยากลุ�มป�องกัน  

 การเกาะกลุ�มของเกล็ดเลือด เช�น ยา aspirin หรือยา warfarin

 โดยเห็ดหลินจือจะเสริมฤทธิ์กับยา จึงเพิ่มความเสี่ยงของการ

 เกิดภาวะเลือดออก (อ�างอิงที่ 1)

เอกสารอางอิง
 1.เห็ดหลินจือ…ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการเกิดอันตรกิริยาต�อยาแผนป�จจุบัน

จุลสารข�อมูลสมุนไพร 2562;36(2):3-15.

 2. Study of potential cardioprotective effects of Ganoderma lucidum (Lingzhi): 

results of a controlled human intervention trail. r J Nutr. 2012;107:1070-27.

 3. Ganoderma lucidum (“Lingzhi”), a Chinese medicinal mushroom: biomarker 

responses in a controlled human supplementation study. Br J Nutr. 2004;91(2):263-9.

 4. Int J Food Sci Nutr. 2004. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/

09637480310001642510

 5. Int Immunopharmacol. 2006;6(3):499-508.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
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เร�องนารู...เกี่ยวกับบาโคพา หรือ พรมมิ

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 10)

(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2-4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6-9)

(อ�างอิงที่ 10-12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6, 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงที่ 10, 11)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 15)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3-7)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 8, 9)

เอกสารอางอิง



130 131

(อ�างอิงที่ 1)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1-6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 3, 4)

(อ�างอิงที่ 5, 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงท่ี 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงท่ี 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงท่ี 11, 12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่

10)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงท่ี 1)

(อ�างอิงท่ี 2-3)

วิตามินที่
ละลายในน้ำ

ปริมาณที่แนะนำ
ให�บริโภคต�อ 1 วัน

ข�อความกล�าวอ�างเกี่ยวกับ
หน�าที่ของสารอาหาร

ไนอะซิน (Niacin)

หรือวิตามินบี 3

วิตามินบี 6

(Vitamin B6)

กรดแพนโทธินิค

(Pantothenic acid)

หรือวิตามินบี 5

20 มก. เอ็น อี

(mg NE)

6 มก. (mg)

2 มก. (mg)

โฟเลต (Folate)

หรือวิตามินบี 9

วิตามินบี 12

(Vitamin B12)

วิตามินซี

(Vitamin C)

200 มคก. (μg)

2 มคก. (μg)

120 มก. (mg)

- ไนอะซิน มีส�วนช�วยคงสภาพปกติของเยื่อบุทางเดินอาหารและผิวหนัง

- ไนอะซิน มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากคาร�โบไฮเดรต โปรตีน และ

  ไขมัน ตามปกติ

- ไนอะซินมีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท

- กรดแพนโทธินิคมีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ

- กรดแพนโทธินิคมีส�วนช�วยในการสังเคราะห�และเมตาบอลิซึมตามปกติของ

  ฮอร�โมน วิตามินดี และสารสื่อประสาทบางชนิด

- วิตามินบี 6 มีส�วนช�วยในการสร�างเม็ดเลือดแดงตามปกติ

- วิตามินบี 6 มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท

- วิตามินบี 6 มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ

- วิตามินบี 6 มีส�วนช�วยในเมตาบอลิซึมปกติของโปรตีนและไกลโคเจน

- วิตามินบี 6 มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน

- กรดโฟลิค/โฟเลต มีส�วนช�วยในการสร�างเม็ดเลือดแดงตามปกติ

- กรดโฟลิค/โฟเลต มีส�วนช�วยในการสังเคราะห�กรดอะมิโนตามปกติ

- กรดโฟลิค/โฟเลต มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน

- วิตามินบี 12 ช�วยสร�างสารที่จำเป�นในการสร�างเซลล�เม็ดเลือดแดง

- วิตามินบี 12 มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง

- วิตามินบี 12 มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ

- วิตามินบี 12 มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน

- วิตามินซี ช�วยให�หลอดเลือดแข็งแรง

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในกระบวนการต�อต�านอนุมูลอิสระ

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการปกป�องเซลล�จากอนุมูลอิสระ

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการสร�างคอลลาเจนเพื่อการทำงานตามปกติของ

  กระดูกอ�อน

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการสร�างคอลลาเจนเพื่อการทำงานตามปกติของกระดูก

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการสร�างคอลลาเจนเพื่อการทำงานตามปกติของเหงือก

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการสร�างคอลลาเจนเพื่อการทำงานตามปกติของผิวหนัง

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการสร�างคอลลาเจนเพื่อการทำงานตามปกติของฟ�น

- วิตามินซี มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน

- วิตามินซี มีส�วนช�วยในการคืนสภาพของรีดิวซ�วิตามินอี

- วิตามินซีเพิ่มการดูดซึมเหล็ก

วิตามินที่
ละลายในน้ำ

ปริมาณที่แนะนำ
ให�บริโภคต�อ 1 วัน

ข�อความกล�าวอ�างเกี่ยวกับ
หน�าที่ของสารอาหาร

วิตามินบี 1

(Thiamine)

วิตามินบี 2

(Riboflavin)

1.5 มก. (mg)

1.7 มก. (mg)

- วิตามินบี 1 มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากคาร�โบไฮเดรตตามปกติ

- วิตามินบี 1 มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล�ามเนื้อ

- วิตามินบี 1 มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของหัวใจ

- วิตามินบี 2 มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากคาร�โบไฮเดรตโปรตีน และ 

  ไขมันตามปกติ

- วิตามินบี 2 มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท

- วิตามินบี 2 มีส�วนช�วยคงสภาพปกติของเยื่อบุต�างๆ

- วิตามินบี 2 มีส�วนช�วยคงสภาพปกติของเม็ดเลือดแดง

- วิตามินบี 2 มีส�วนช�วยคงสภาพปกติของผิวหนัง

- วิตามินบี 2 มีส�วนช�วยคงสภาพปกติของการมองเห็น

- วิตามินบี 2 มีส�วนช�วยในเมตาบอลิซึมปกติของเหล็ก
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(อ�างอิงที่ 4)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3) เอกสารอางอิง
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เอกสารอางอิง

1. มะขามป�อม, คลังความรู�  DTAM กรมการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  HYPERLINK 
"http://ttdkl.dtam.moph.go.th/Module_config/frmc_picture_show_detail.aspx?pic_detail=3" 
http://ttdkl.dtam.moph.go.th/Module_config/frmc_picture_show_detail.aspx?pic_detail=3
2. มะขามป�อม ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับแก�ไอ, สำนักงานข�อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล  
HYPERLINK "http://medplant.mahidol.ac.th/herb_aids/data/tussive/p_emblica.htm" http://medplant.
mahidol.ac.th/herb_aids/data/tussive/p_emblica.htm
3. มะขามป�อม ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับยาอายุวัฒนะ, สำนักงานข�อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล 
http://medplant.mahidol.ac.th/herb_aids/data/survival/p_emblica.htm
4. สมุนไพรแก�ไอ บทความเผยแพร�ความรู�สู�ประชาชน, คณะเภสัชศาสตร� มหาวิทยาลัยมหิดล https://
www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/artcle/186/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8% 
E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%
E0%B8%AD/
5. https://www.disthai.com/17039290/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0% 
B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8

   ส�วนชะเอมเทศจัดเป�นสมุนไพรที่ใช�กันอย�างแพร�หลาย และมีสรรพคุณ 

ช�วยสร�างความชุ�มชื้นให�กับลำคอและกล�องเสียง จึงช�วยบรรเทาอาการไอ 

ทำให� ชุ�มคอ (อ�างอิงที่ 5)

   ป�จจุบันมีการประยุกต�นำมะขามป�อมมาใช�เป�นส�วนผสมเม็ดอม เช�น 

เม็ดอมมะขามป�อม อาจมีการแต�งรสด�วยมะนาวดอง หรือชะเอมเทศ ทำให�

ได�ประโยชน�ในเรื่องทำให�ชุ�มคอช�วยบรรเทาอาการระคายคอ เหมาะสำหรับ 

ผู�ที่ใช�เสียงมาก และสามารถอมได�บ�อยตามที่ต�องการ

ฤทธิ์แก�ไอ
ฤทธิ์ลดการอักเสบ
ฤทธิ์ขับเสมหะ
ฤทธิ์ต�านเชื้อแบคทีเรีย (อ�างอิงที่ 2)
ฤทธิ์ต�านการเกิดออกซิเดชั่น 
ฤทธิ์เพิ่มภูมิต�านทาน (อ�างอิงที่ 3)

   มะขามป�อม มีชื่อวิทยาศาสตร�คือ Phyllanthus emblica L. 

มีรสเปรี้ยว ฝาดขม ผลมะขามป�อมตามตำรายาไทย ช�วยแก�ไอ 

แก�เสมหะ แก�บิด แก�ท�องเสีย ช�วยย�อยอาหาร (อ�างอิงที่ 1) 

และพบว�ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ดังนี้

เร�องนารูเกี่ยวกับ

มะขามปอม และ ชะเอมเทศ

   ท้ังน้ี อาการไอเป�นกลไกหน่ึงของร�างกายในการกำจัดสารคัดหล่ัง ส่ิงระคาย 

เคือง หรือจุลชีพออกจากระบบทางเดินหายใจ ทั้งยังช�วยบ�งบอกถึงโรคและ 

พยาธิสภาพได�หลายอย�าง เช�น โรคหอบหืด หลอดลมอักเสบเร้ือรัง กล�องเสียง 

อักเสบ ภูมิแพ� กรดไหลย�อน วัณโรค หรือเป�นไข�หวัด การไอยังส�งผลกระทบ 

ต�อบุคลิกภาพและสุขภาพจิต บางคร้ังการไอมากๆ อาจก�อให�เกิดอาการนอน 

ไม�หลับ หรือเหน่ือยหอบได� ซ่ึงอาการไอ อาจแบ�งเป�น 2 ประเภทใหญ�ๆ  คือ 

อาการไอแบบมีเสมหะ และอาการไอแห�ง โดยมะขามป�อมสามารถบรรเทา 

อาการไอด�วยกลไกการเคลือบเยื่อบุทางเดินหายใจ ลดอาการระคายเคือง 

และช�วยขับเสมหะได� (อ�างอิงที่ 4)

Indian Gooseberry Extract & Licorice Extract
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            มีฤทธิ์อุ�น บำรุงเลือด
เพิ่มพลังชี่ (พลังแห�งชีวิต) ทำให�มีแรง
ช�วยระบบย�อยอาหาร ทำให�ระบบ
ประสาทผ�อนคลาย นอนหลับสบาย

(Curcuma
aromatica)
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เอกสารอางอิง

เร�องนารูเกี่ยวกับ แอสตาแซนธิน เซราไมด และทับทิม

3 หัวใจแหงความงาม

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3) (Yamashita E. and Hashimoto H., 2006)
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(อ�างอิงที่ 4, 5)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8, 9)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1, 2, 3)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงที่ 14)

(อ�างอิงที่ 15)
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)61 �ีทงิองา�อ(

)71 �ีทงิองา�อ(

)81 �ีทงิองา�อ(

)91 �ีทงิองา�อ(

)02 �ีทงิองา�อ(

)12 �ีทงิองา�อ(

)22 �ีทงิองา�อ(

)42 ,32 �ีทงิองา�อ(

)62 ,52 �ีทงิองา�อ(

งิองาอราสกอเ
Collagen , Glutathione , Acerola Cherry and Rose Petal Extract

Xylitol
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)1 �ีทงิองา�อ(

)1 �ีทงิองา�อ(

) 2 �ทีงิองา�อ(

) 3 �ีทงิองา�อ(

)6 ,5 ,4 �ีทงิองา�อ(

)8 ,7 �ีทงิองา�อ(

)6 �ีทงิองา�อ(

)6 �ีทงิองา�อ(

นัว/.กม
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เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 4)
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(อ�างอิงที่ 1, 2)

มก.

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1-4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8-12)

(อ�างอิงที่ 13)

(อ�างอิงท่ี 14-18)

(อ�างอิงท่ี 19-21)

(อ�างอิงท่ี 17, 22)

(อ�างอิงที่ 23)

(อ�างอิงที่ 24)

(อ�างอิงที่ 25)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1-2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4-5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 24)

(อ�างอิงที่ 25)

(อ�างอิงที่ 27)

(อ�างอิงที่ 28)
(อ�างอิงที่ 29)

(อ�างอิงที่ 25)

(อ�างอิงที่ 26)

(อ�างอิงที่ 30)

(อ�างอิงท่ี 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงท่ี 9)

(อ�างอิงที่ 10)
(อ�างอิงที่ 11)

(อ�างอิงที่ 12-17)

(อ�างอิงที่ 18)

(อ�างอิงที่ 19-20)

(อ�างอิงที่

(อ�างอิงที่

(อ�างอิงที่21-22)
23)

26)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 4)

เอกสารอางอิง
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เอกสารอางอิง
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เรื�องนารูเกี่ยวกับ
กาแฟผสมสมุนไพร
บำรุงรางกาย

 ปจจุบันตลาดกาแฟเพื�อสุขภาพในรูปแบบที ่เปนกาแฟ 
ปรุงสำเร็จ 3 อิน 1 มีการเติบโตอยางรวดเร็ว และมีการเพิ่ม 
สารอาหารตางๆ เปนสวนประกอบ เพื�อมุงประโยชนในการสงเสริม
สุขภาพ ยกตัวอยางเชน ถั่งเชา และเห็ดหลินจือ ที่มีงานวิจัย 
รองรับวามีประโยชนตอสุขภาพ ถูกนำมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
กาแฟปรุงสำเร็จ 3 in 1 เพื�อเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคที่ตองการ
บริโภคกาแฟเพื�อสุขภาพ ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว เพียงฉีกซอง
แลวเติมน้ำรอน ก็พรอมดื�มไดทันที ตอบสนองความตองการ 
ของผูบริโภค ในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี โดยคุณประโยชน
ของสมุนไพรดังกลาว มีประโยชนตอสุขภาพมากมาย ดังนี้

 ถั่งเชา
 ถั่งเช�า (Chong Cao) หรือที่รู�จักกันดีว�าเป�น ไวอากร�า 

แห�งเทือกเขาหิมาลัย ถือว�าเป�นสินค�าท่ีมีมูลค�าสูงสุดของชาวเอเชีย               

ด�วยคุณสมบัติที่ให�ผลเรื่องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันโด�งดัง 

ซึ่งในประเทศจีนนั้นมีการใช�ถั่งเช�าอย�างแพร�หลายมานานนับ 

ศตวรรษ และตามตำราแพทย�แผนจีน ถั่งเช�ามีสรรพคุณทางยา

หลายประการ อาทิเช�น ส�งเสริมสมรรถภาพทางเพศ ช�วยให� 

อสุจิแข็งแรง บำรุงสตรีให�มีบุตรง�าย ปรับประจำเดือนให�สมดุล

บำรุงร�างกาย บำรุงอวัยวะภายใน ด�วยเหตุนี้ ชาวจีนจึงนิยม 

นำถั่งเช�ามาปรุงอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ และป�จจุบันนิยมนำมา 

พัฒนาเป�นส�วนประกอบในเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ อาทิเช�น กาแฟ

เพื่อสุขภาพปรุงสำเร็จ 3 อิน 1 นั่นเอง

 คุณสมบัติของถ่ังเช�าสายพันธุ�ทิเบต (Cordyceps sinensis) 

มีสารสำคัญคือ คอร�ไดเซพิน (Cordycepin) มีงานวิจัยที่มี 

ประโยชน�ต�อร�างกายมากมาย ดังนี้

 • ยับย้ัง และทำลายเซลล�มะเร็งต�างๆ เช�น มะเร็งต�อมลูกหมาก

มะเร็งสมอง มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเต�านม และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 • ช�วยลดการอักเสบของตับจากโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง  

(อ�างอิงที่ 1-7)

 • ช�วยส�งเสริมสมรรถภาพทางเพศท้ังชาย และหญิง มีงาน

วิจัยกับกลุ�มผู�สูงอายุที่มีป�ญหาเรื่องความรู�สึกทางเพศลดลง 

พบว�าในกลุ�มที่ใช�ถั่งเช�า 3 กรัมต�อวันกับอาสาสมัคร 159 คน 

เป�นเวลา 40 วัน พบว�า 64.1% ของอาสาสมัครมีสมรรถภาพ 

ทางเพศดีขึ้น (อ�างอิงที่ 8-9)

 • ช�วยบำรุงร�างกาย ลดอาการเหนื่อยล�า 

 • กระตุ�นการทำงานของระบบภูมิคุ�มกัน 

 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 

 • ช�วยลดระดับไขมันในเลือด (อ�างอิงที่ 9)

 นอกจากนี้สมุนไพรถั่งเช�ายังมีสารประกอบทางชีวภาพ 

อื่นๆ นอกจากคอร�ไดเซพินด�วย เช�น กรดคอร�ไดเซป�กช�วยรักษา

การเกิดพังผืดที่ตับ อะดีโนซีนช�วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ 

เซลล�มะเร็ง พอลิแซ็กคาไรด� วิตามิน และเอนไซม�ต�างๆ ที่มี 

ประโยชน�ต�อสุขภาพ เป�นต�น (อ�างอิงที่ 8, 10, 11)

 ถึงแม�ว�าสมุนไพรถั่งเช�า มีงานวิจัยทางการแพทย�ที่มี 

ประโยชน�สูงสุด ในผู�สูงอายุ และผู�ป�วย อย�างไรก็ตาม เพื่อให�เกิด

ความปลอดภัยสูงสุด ผู�ป�วยที่มีโรคประจำตัวดังต�อไปนี้ ควรได�รับ

คำปรึกษาจากแพทย�ก�อนการรับประทาน

 - ผู�ป�วยเบาหวาน เนื่องจากถั่งเช�ามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด  

 อาจจะไปเสริมฤทธิ์กับยาลดน้ำตาลในเลือด

 - สตรีที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับมดลูก รังไข� เต�านม เช�น

 ถุงน้ำ เนื้องอก ก�อน ซิสต�

 - ผู�ป�วยตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรัง ที่อาการ  

 ไม�รุนแรง

 เห็ดหลินจือ
 เห็ดหลินจือ มีช่ือวิทยาศาสตร�ว�า Ganoderma lucidum

(Fr.) Karst. มีประวัติการใช�มาอย�างยาวนาน และใช�ในตำรายาจีน

มานานนับพันป� มีสรรพคุณแผนโบราณว�า ช�วยบํารุงร�างกาย

เรื�องนารูเกี่ยวกับ
กาแฟผสมสมุนไพร
บำรุงรางกาย

บรรเทาอาการอ�อนเพลีย แก�หลอดลมอักเสบเร้ือรัง รักษาโรคหัวใจ

และช�วยคุณภาพการนอนหลับดีข้ึน เสริมภูมิต�านทาน แก�วิงเวียน

ศีรษะ ซ่ึงในป�จจุบันมีการนำเห็ดหลินจือมาใช�เป�นส�วนประกอบ 

สำคัญในผลิตภัณฑ�เพื่อสุขภาพมากมาย เช�น เครื่องดื่มกาแฟ 

สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารต�างๆ เพราะมีประโยชน�ต�อ 

สุขภาพมากมาย และมีความปลอดภัยต�อร�างกายสูง

(อ�างอิงที่ 12, 34)

 คุณสมบัติของเห็ดหลินจือ มีงานวิจัยที่มีประโยชน�

ต�อร�างกายมากมาย ดังนี้

 • ช�วยลดระดับไขมัน และน้ำตาลในเลือด (อ�างอิงท่ี 13-14)

 • มีฤทธิ์เป�นสารต�านอนุมูลอิสระ (อ�างอิงที่ 15)

 • ส�งเสริมการทำงานของระบบภูมิกันร�างกายให�แข็งแรง  

 (อ�างอิงที่ 16-17)

 • ยับยั้งและต�อต�านกับเซลล�มะเร็งในร�างกาย เช�น   

 มะเร็งเต�านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งต�อมลูกหมาก

 มะเร็งลำไส�ใหญ� มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต�อมน้ำเหลือง

 และมะเร็งกระเพาะป�สสาวะ เป�นต�น (อ�างอิงที่ 18-33)

 การผสมผสานคุณค�าสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดคือ ถั่งเช�าและ 

เห็ดหลินจือ เสริมวิตามินบีรวม ในผลิตภัณฑ�กาแฟเพื่อสุขภาพ

ปรุงสำเร็จ 3 อิน 1 ทั้งสูตรน้ำตาลน�อย และสูตรไม�เติมน้ำตาล 

ท่ีมีรสชาติอร�อย เข�มข�น จึงเป�นผลิตภัณฑ�อีกหน่ึงทางเลือกให�กับ

ผู�ที่ต�องการดูแลสุขภาพได�ในทุกๆ วัน 
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงท่ี 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงท่ี 4)

(อ�างอิงท่ี 5)

(อ�างอิงท่ี 6)

(อ�างอิงท่ี 7)

(อ�างอิงท่ี 8)

(อ�างอิงท่ี 8)

(อ�างอิงท่ี 9, 10)

(อ�างอิงท่ี 11)

เอกสารอางอิง

เรื�องนารูเกี่ยวกับ
เครื�องดื�มธัญญาหารสำเร็จรูป
เรื�องนารูเกี่ยวกับ
เครื�องดื�มธัญญาหารสำเร็จรูป

 ประโยชนของอาหารเชาตอรางกายมีดังตอไปนี้
  1. ช�วยควบคุมน้ำหนัก เน่ืองจากช�วงเวลาต้ังแต�ม้ือเย็น

จนถึงเช�าวันใหม� ร�างกายไม�ได�รับอาหารมานานเกือบ 12 ชั่วโมง

และหากไม�รับประทานอาหารเช�า ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง 

ส�งผลให�ร�างกายรู�สึกหิวตลอดเวลา ทําให�บริโภคอาหารม้ือถัดไป

ในปริมาณท่ีมากข้ึน และระหว�างน้ันอาจมีความต�องการรับประทาน 

อาหารที่ไม�มีประโยชน�ในระหว�างมื้อ ซึ่งเป�นสาเหตุให�น้ำหนัก 

เพ่ิมข้ึนโดยไม�รู�ตัว เกิดโรคอ�วนและโรคไม�ติดต�อเร้ือรังอ่ืนๆ ตามมา

จากการวิจัยในสหรัฐอเมริกาตีพิมพ�ในป� 2002 พบว�า ร�อยละ78 

ของอาสาสมัครจำนวน 2,959 คน ที่ประสบความสําเร็จในการ

ควบคุมน้ำหนัก และสามารถรักษาน้ำหนักไม�ให�เพ่ิมข้ึน ล�วนแต�เป�น

ผู�ที่รับประทานอาหารเช�าเป�นประจําในทุกๆ วัน (อ�างอิงที่ 1)

  อาหารเชาเปนมื้อที่มักถูกมองขามไดบอย อาจเปนเพราะ
ความรีบเรงจากกิจวัตรประจำวันยามเชา จนทำใหรับประทานไมทัน 
แตการละเลยอาหารเชานั้นสงผลตอสุขภาพรางกายหลายๆ ดาน 
เราจึงไมควรละเลยอาหารเชากอนเริ่มทำกิจกรรมตางๆ ในชีวิต
ประจำวัน เพื�อเร่ิมตนเชาวันใหมอยางสดชื�น และเสริมสรางสุขภาพท่ีดี

  2. ลดความเส่ียงต�อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ

โรคหลอดเลือดหัวใจ มีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ�นที่ทำกับกลุ�มคน 

ที่ไม�มีป�ญหาเรื่องโรคหัวใจจำนวน 82,772 คน ติดตามเป�น 

เวลา 5 ป� พบว�าผู�ท่ีรับประทานอาหารเช�าเป�นประจำ มีความเส่ียง 

ในการเป�นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจน�อยกว�า

เมื่อเทียบกับกลุ�มที่ไม�รับประทานอาหารเช�า (อ�างอิงที่ 2)

  3. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน มีงานวิจัย 

ที่ชี้บ�งว�าการรับประทานอาหารเช�าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอาหาร

ที่มีธัญญพืช และโปรตีน อาจช�วยลดความเสี่ยงในการเป�นโรค 

เบาหวานได� (อ�างอิงที่ 3-4) มีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ�นที่ทำ 

กับกลุ�มคน 4,631 คน ติดตามเป�นเวลา 8.9 ป� พบว�า กลุ�มที่ไม� 

รับประทานอาหารเช�ามีความเสี่ยงที่จะเป�นโรคเบาหวานมากกว�า

(อ�างอิงที่ 5)

  4. ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน มีงานวิจัยใน 

กลุ�มเด็กอายุ 11-13 ป� จำนวน 379 คน พบว�ากลุ�มท่ีรับประทาน

อาหารเช�ามีคะแนนด�านวิทยาศาสตร� ภาษาอังกฤษ และคะแนนรวม 

ที่ดีกว�ากลุ�มที ่ไม�ได�รับประทานอาหารเช�าอย�างมีนัยสำคัญ 

(อ�างอิงท่ี 6) อีกงานวิจัยก็ให�ผลในทางเดียวกันว�า กลุ�มเด็กนักเรียน

ที่ได�รับประทานอาหารเช�า มีผลการเรียนที่ดีกว�ากลุ�มที่ไม�ได� 

รับประทานอาหารเช�า การรับประทานอาหารเช�าจึงเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรียนทําให�ระบบความจํา ทักษะการเรียนรู� ดีข้ึน (อ�างอิงท่ี 7)
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 เครื�องดื�มธัญญาหารสำเร็จรูป มีสวนประกอบ 
 ที่สำคัญ มีประโยชนตอสุขภาพ ดังนี้  

 โอลิโกฟรุกโตส   จัดเป�นสารที่มีคุณสมบัติเป�นใยอาหาร

ชนิดที่ละลายน้ำได� ซึ่งร�างกายไม�สามารถย�อยได� แต�ถูกย�อย 

โดยแบคทีเรียที่มีอยู�ตามปกติในลําไส�ใหญ�ได� จึงมีคุณสมบัติ 

เป�นพรีไบโอติก (Prebiotics) ท่ีช�วยส�งเสริมการเจริญเติบโตของเช้ือ 

จุลินทรีย�ที่เป�นประโยชน�ต�อร�างกาย และยับยั้งการเจริญเติบโต 

ของจุลินทรีย�ก�อโรค ส�งผลดีต�อสุขภาพ ดังนี้

    ปรับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารกระตุ�น

    การเคลื่อนตัวของลําไส� 

    ช�วยกระตุ�นให�ร�างกายสร�างภูมิคุ�มกัน

    ช�วยให�ระบบขับถ�ายดีข้ึน ช�วยป�องกันมะเร็งในลำไส�ใหญ�

    ช�วยเพ่ิมการดูดซึมแคลเซียมของร�างกาย (อ�างอิงท่ี 8-12)

 เวย�โปรตีน เป�นแหล�งของโปรตีนที่มีประโยชน�ต�อ 

ร�างกายดังนี้

    โปรตีนจำเป�นต�อการเจริญเติบโต และช�วยซ�อมแซม  

    ส�วนที่สึกหรอของร�างกาย

    โปรตีนให�กรดอะมิโนท่ีจำเป�นต�อการสร�างโปรตีนชนิดต�างๆ

    ในร�างกาย

    โปรตีนมีส�วนช�วยคงสภาพปกติของกระดูก

    โปรตีนมีส�วนช�วยเสริมสร�าง และคงสภาพของ 

    มวลกล�ามเนื้อ (อ�างอิงที่ 13)
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 13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

  อย�างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองความเร�งรีบในชีวิต 

ประจำวัน จึงได�มีการพัฒนาเคร่ืองด่ืมธัญญาหารสำเร็จรูป เพ่ือเป�น

อีกทางเลือกของผู�บริโภคในการรับประทานมื้อเช�า มีการเลือกสรร

วัตถุดิบท่ีมีประโยชน�ต�อร�างกาย โดยนำธัญพืชท่ีมีส�วนประกอบด�วย

ข�าว ข�าวสาลี ข�าวโพด ถั่วเหลือง และมอลต�สกัด นอกจากนี้ 

ยังมีการเติมสารอาหารอย�างเวย�โปรตีน และโอลิโกฟรุกโตส ท่ีมี 

ประโยชน�ต�อร�างกาย มีการแต�งกล่ินข�าวโพดเพ่ือเพ่ิมความอร�อย

รับประทานง�าย รวมถึงมีการพัฒนาสูตรที่ลดน้ำตาล และไม�เติม

น้ำตาล เพ่ือเป�นทางเลือกกับผู�บริโภคท่ีต�องการลดปริมาณน้ำตาล 

อีกทั้ง ยังอร�อย สะดวก รวดเร็ว รับประทานได�ทุกเพศทุกวัย 

เพียงฉีกซองแล�วเติมน้ำร�อน ก็พร�อมรับประทานได�ทันที

                        

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

เอกสารอางอิง
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(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)
(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5-8)

(อ�างอิงที่ 9)

(อ�างอิงท่ี 10)

(อ�างอิงท่ี 11)

(อ�างอิงท่ี 12-16)

(อ�างอิงท่ี 17-19)
(อ�างอิงท่ี 15)

(อ�างอิงที่ 20)

(อ�างอิงที่ 21)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)
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(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 6)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 1, 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

เอกสารอางอิง



เอกสารอางอิง
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 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
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 8. Dietary modulation of immune function by beta-glucans. Review Physiol Behav.
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  Insoluble Yeast Beta-Glucan to Improve the Immune Defense System. Food and
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 โคลีน (Choline)
 เป�นสารอาหารอีกตัวที่ละลายในน้ำ ถูกจัดเข�าไปอยู�ในกลุ�ม 
เดียวกับวิตามินบีรวม โคลีนเป�นสารต้ังต�นหลักในการสังเคราะห�สารส่ือ
ประสาทที่มีชื่อว�า อะเซททิลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป�นสารสื่อ 
ประสาทที่สำคัญที่เกี่ยวข�องกับความจำ การควบคุมกล�ามเนื้อ และ 
หน�าที่อื่นๆ ในระบบของร�างกายให�ทำงานเป�นปกติ  (อ�างอิงที่ 4, 5) 

 วิตามินดี (Vitamin D) 
 • มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน
 • มีส�วนช�วยให�ระดับแคลเซียมในเลือดเป�นปกติ (อ�างอิงท่ี 2, 3)

 สังกะสี (Zinc) หรือ ซิงค�
 เป�นแร�ธาตุชนิดหนึ่งที่จัดอยู�ในกลุ�มแร�ธาตุจำเป�นต�อร�างกาย 
ซึ่งร�างกายไม�สามารถสังเคราะห�เองได� จึงควรได�รับจากอาหารเท�านั้น 
คุณประโยชน�ของซิงค�ต�อร�างกายมีดังนี้
 • ช�วยในเรื่องการเจริญเติบโต สร�างเนื้อเยื่อ ระบบสืบพันธุ�  
 ให�เป�นไปตามปกติ
 • มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน
 • มีช�วยสร�างความแข็งแรงของผิว ผมและเล็บ (อ�างอิงท่ี 6)

 เบต�า-กลูแคน (Beta-Glucan)

 เป�นสารประกอบประเภทน้ำตาลหลายโมเลกุล หรือท่ีเรียกกันว�า
โพลีแซคคาไรด� พบได�ในผนังเซลล�ของยีสต� เห็ดรา ข�าวโอ�ต ข�าวบาร�เลย�
โดยคุณประโยชน�ของเบต�า-กลูแคน มีงานวิจัยสนับสนุนว�า เบต�า-กลูแคน
มีคุณสมบัติในเร่ืองการกระตุ�นระบบภูมิคุ�มกัน ทำให�ร�างกายสามารถ
ต�านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมได�ดีขึ้น ช�วยปกป�องร�างกายจากการ 
เจ็บป�วย ทำให�ร�างกายอยู�ในสภาวะที่เตรียมพร�อมและตื่นตัวอยู�เสมอ 
(อ�างอิงที่ 7-12)
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เรื�องนารูเกี่ยวกับ
เครื�องดื�มรสสมผสมวิตามินซแีละสารอาหารอื�นๆ
ที่มีประโยชนตอรางกาย

 วิตามินเป�นสารอาหารท่ีจำเป�นต�อร�างกายท่ีมนุษย�ขาดไม�ได� 
เพราะวิตามินเป�นตัวช�วยในการทำให�ระบบต�างๆ ภายในร�างกายเกิด
ความสมดุล ตลอดจนเสริมสร�างการเจริญเติบโตของร�างกาย และ 
เสริมสร�างสุขภาพที่ดีภายในร�างกายขึ้น ที่สำคัญคือร�างกายของเรา 
ไม�สามารถผลิตหรือสังเคราะห�วิตามินขึ้นได�เอง จึงจำเป�นต�องได�รับ 
สารอาหารเพิ่มเข�าไปในแต�ละมื้อ หรือการได�รับผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร 
เพื่อทดแทนวิตามินที่ร�างกายขาดไป (อ�างอิงที่ 1)

 ดังน้ัน การพัฒนาเคร่ืองด่ืมรสส�มผสมวิตามินรวม ท่ีปราศจาก
น้ำตาล จึงเป�นอีกทางเลือกของผู�บริโภคท่ีต�องการเคร่ืองด่ืมท่ีให�ความ
สดช่ืน มีวิตามิน และสารอาหารท่ีเป�นประโยชน�ต�อร�างกาย เหมาะเป�น
เครื่องดื่มดูแลสุขภาพ ที่สามารถดื่มได�ทุกวัน สำหรับผู�ที่ต�องการดูแล
สุขภาพ ในทุกเพศ และทุกวัย

 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
ได�แสดงข�อความกล�าวอ�างเกี่ยวกับหน�าที่และประโยชน�ของวิตามิน 
และสารอาหารดังนี้ (อ�างอิงที่ 2, 3)

 วิตามินบีรวม (B Complex)
 เป�นกลุ�มของวิตามินที่มีความจำเป�น ต�อเส�นประสาทและ 

ความสมบูรณ�ของอวัยวะต�างๆ บำรุงร�างกาย ผิวหนัง และระบบประสาท

มีคุณประโยชน�ต�อร�างกายดังต�อไปนี้

วิตามินบี 1 (Vitamin B1) หรือ ไทอะมีน (Thiamine)
 • มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากคาร�โบไฮเดรตตามปกติ
 • มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและ  
   กล�ามเนื้อ
 • มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของหัวใจ

วิตามินบี 2 (Vitamin B2) หรือ ไรโบฟลาวิน (Riboflavin)
 • มีส�วนช�วยคงสภาพปกติของการมองเห็น
 • มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากคาร�โบไฮเดรตโปรตีน  
   และไขมันตามปกติ
 • มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท

วิตามินบี 3 (Vitamin B3) หรือ ไนอะซิน (Niacin)
 • มีส�วนช�วยคงสภาพปกติของเย่ือบุทางเดินอาหาร และผิวหนัง
 • มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท

วิตามินบี 5 (Vitamin B5) หรือ
กรดแพนโทธินิค (Pantothenic Acid)
 • มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ
 • มีส�วนช�วยในการสังเคราะห� และเมตาบอลิซึมตามปกติของ
 ฮอร�โมน วิตามินดี และสารสื่อประสาทบางชนิด

วิตามินบี 6 (Vitamin B6) หรือ
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด� (Pyridoxine Hydrochloride)
 • มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน
 • มีส�วนช�วยในการสร�างเม็ดเลือดแดงตามปกติ
 • มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาท

วิตามินบี 9 (Vitamin B9) หรือ
กรดโฟลิค / โฟเลต (Folic acid / Folate) 
 • มีส�วนช�วยในการสร�างเม็ดเลือดแดงตามปกติ
 • มีส�วนช�วยในการสังเคราะห�กรดอะมิโนตามปกติ
 • มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน

วิตามินบี 12 (Vitamin B12)
 • มีส�วนช�วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและ  
 สมอง
 • มีส�วนช�วยให�ร�างกายได�รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติ
 • มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน   
 (อ�างอิงที่ 2, 3)

 วิตามินซี (Vitamin C) หรือ กรดแอสคอร�บิก (Ascorbic acid) 
 • มีส�วนช�วยในการทำหน�าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ�มกัน
 • มีส�วนช�วยในกระบวนการต�อต�านอนุมูลอิสระ
 • มีช�วยให�หลอดเลือดแข็งแรง
 • มีส�วนช�วยในการสร�างคอลลาเจนเพื่อการทำงานตามปกติ  
 ของผิวหนัง
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   พรุน (Prunus) เป�นผลไม�ท่ีรู�จักกันในช่ือพลัม น้ำลูกพรุนจะถูก 

แปรรูปมาจากผลพลัมแห�ง ซ่ึงเป�นผลไม�ท่ีมีคุณค�าทางโภชนาการ 

ที่สำคัญต�อร�างกายเป�นจำนวนมาก ในป�จจุบันนิยมรับประทาน 

พรุนเป�นอาหารและยา พรุนมีคุณสมบัติในการเป�นยาระบายและ 

ช�วยให�ระบบย�อยอาหารทำงานเป�นปกติ อีกทั ้งยังช�วยลด

ความดันโลหิต ช�วยลดน้ำตาลในเลือดของผู�ป�วยท่ีเป�นโรคเบาหวาน 

ป�องกันโรคกระดูกพรุน นอกจากน้ี 

พรุนยังมีสารต�านอนุมูลอิสระ 

ท่ีมีงานวิจัยให�เห็นว�ามีส�วนในการ

ป�องกันการเกิดโรคมะเร็งอีกด�วย 

(อ�างอิงที่ 3)

   เชอร�รี (Cherry) เป�นผลไม�ชนิดหนึ่งมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว 

ที่มีสารต�านอนุมูลอิสระและวิตามินซีสูง ซึ่งมีส�วนช�วยส�งเสริม 

การทำงานของระบบภูมิคุ�มกัน 

ของร�างกาย ช�วยลดโอกาสการ 

ติดเช้ือหวัด ช�วยเพ่ิมการหมุนเวียน

ของเลือด อีกทั้งยังช�วยให�ระบบ 

ขับถ�ายทำงานเป�นปกติ 

(อ�างอิงที่ 4)

   ราสพ�เบอร�รี (Raspberry) เป�นผลไม�ที่มีประโยชน�ต�อสุขภาพ 

อย�างมาก เพราะมีใยอาหาร จึงช�วยในการย�อยอาหารและให� 

พลังงานต่ำ จึงเหมาะกับผู�ท่ีต�องการควบคุมน้ำหนัก อีกท้ังยังได�ช่ือว�า 

เป�นผลไม�ต�านมะเร็ง เนื่องจากอุดมไปด�วยกรดเอลลาจิก 

(Ellagic acid) ซึ่งเป�นสารประกอบฟ�นอลิกที่มีส�วนช�วยยับยั้ง 

การเจริญเติบโตของเซลล�มะเร็ง 

เช�น มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด 

มะเร็งกระเพาะป�สสาวะ และ

มะเร็งหลอดอาหาร เป�นต�น 

(อ�างอิงที่ 5, 6)

   • ช�วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง ทำให�ความ 

สามารถในการจดจำดีขึ้น ป�องกันโรคอัลไซเมอร� 

   • แอนโธไซยานินในบลูเบอร�รี เป�นสารต�านอนุมูลอิสระที่ 

ป�องกันอาการอ�อนล�าจากการใช�สายตาหนัก ช�วยทำให�สายตา 

ทำงานได�ดีข้ึนในท่ีมืด ลดความดันในลูกตา และลดความเจ็บปวด 

จากการบวมในตา (อ�างอิงที่ 1, 2)

   ป�จจุบันเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส�วนผสมของเบอร�รี่รวม 

ได�รับความนิยมอย�างแพร�หลาย เนื่องจากเบอร�รี่จัดเป�นสุดยอด 

ผลไม�ที่ดีต�อสุขภาพ นอกจากรสชาติที่มีการผสมผสานระหว�าง 

ความเปร้ียวและความหวานอย�างเป�นเอกลักษณ�แล�ว ยังอุดมไปด�วย 

คุณค�าทางโภชนาการสูง อีกทั้งยังมีงานวิจัยอย�างแพร�หลาย 

และเป�นที ่ยอมรับว�า การบริโภคเบอร�รี ่ส�งผลดีต�อสุขภาพ 

มากมาย

   • บลูเบอร�รีอุดมไปด�วยวิตามินซีสูง จึงช�วยส�งเสริมการทำงาน 

ของระบบภูมิคุ�มกัน ป�องกันการเกิดโรคไข�หวัด

   • ช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของเซลล�ในร�างกาย อีกท้ัง 

ยังช�วยลดไขมัน LDL และการอักเสบของหลอดเลือด อันเป�น 

สาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด 

   • ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

   • ช�วยป�องกันการเสื่อมของร�างกายและชะลอความชรา ฟ��นฟู 

การสร�างคอลลาเจนที่ผิว ทำให�ผิวแลดูอ�อนเยาว� 

   บลูเบอร�รี (Blueberry) ผลสีน้ำเงินเข�มมีรสชาติเปรี ้ยว 

อมหวาน อุดมไปด�วยสารแอนโธไซยานิน ซ่ึงเป�นสารต�านอนุมูล- 

อิสระในปริมาณสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลไม�อื่นๆ อีกกว�า 40 

ชนิด นอกจากนี้บลูเบอร�รียังมีวิตามิน  A, C และแร�ธาตุท่ีสำคัญ

ได�แก� สังกะสี โพแทสเซียม เหล็ก แคลเซียม

และ แมกนีเซียม อีกท้ังให�ใยอาหารสูง

และให�พลังงาน ต่ำอีกด�วย 

คุณประโยชน�ของบลูเบอร�รี มีดังนี ้

   เครื่องดื่มเบอร�รี่รวมเป�นนวัตกรรมการผสมผสานกันอย�าง 

ลงตัวของเบอร�รี ่ 8 ชนิดได�แก� บลูเบอร�รี พรุน ราสพ�เบอร�รี 

เชอร�รี แครนเบอร�รี สตรอเบอร�รี บิลเบอร�รี และอาซาอิเบอร�รี 

เครื่องดื่มเบอร�รี่รวม 8 ชนิดมีประโยชน�ต�อสุขภาพดังต�อไปนี้ 

   คุณประโยชน�ของเบอร�รี่ยังมีอีกมากมาย และมีการศึกษากัน 

มาอย�างยาวนาน ซ่ึงในป�จจุบันจะเห็นได�ว�า มีการนำเบอร�ร่ีมาบริโภค 

อย�างแพร�หลายในรูปแบบต�างๆ อาทิเช�น บริโภคผลสด นำมาเป�น 

ส�วนผสมในอาหารและเคร่ืองด่ืม และสารผสมในยารักษาโรคต�างๆ 

อย�างแพร�หลาย ดังนั้น ผลไม�ตระกูลเบอร�รี่ จึงจัดเป�นผลไม�ทาง 

เลือกใหม�ที่ช�วยดูแลสุขภาพให�แข็งแรง

   วิตามินเอ (Vitamin A) เป�นวิตามินที่มีประโยชน�ต�อร�างกาย 

หลายประการ ท่ีสำคัญคือ ช�วยในการมองเห็น หากขาดวิตามินเอ 

จะทำให�มองเห็นได�ยากในเวลากลางคืน หรือในที่แสงสว�างน�อย 

และทำให�เยื่อบุตาแห�ง กระจกตาเป�นแผลในกรณีที่ร�างกายขาด 

วิตามินเออย�างรุนแรง อาจทำให�ตาบอดได� (อ�างอิงที่ 12)

   ว�านหางจระเข� (Aloe Vera) ในป�จจุบันนิยมนำว�านหางจระเข� 

มาเป�นส�วนผสมในน้ำผักและผลไม�หลากหลายชนิด และกำลัง 

ได�รับความนิยมจากผู�บริโภคท่ีรักสุขภาพ เน่ืองจากว�านหางจระเข� 

มีสรรพคุณในการช�วยบำรุงสุขภาพ บรรเทาอาการอ�อนเพลีย 

ช�วยให�ระบบขับถ�ายทำงานเป�นปกติ ทำความสะอาดลำไส�ใหญ� 

ช�วยในการดีท็อกซ�ล�างสารพิษในร�างกาย ช�วยในการทำงานของระบบ 

กระเพาะอาหาร และช�วยลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในลำไส� 

จากวารสารทางการแพทย�อังกฤษตีพิมพ�ในป� 2000 (British Medical 

Journal) ระบุว�า สารสกัดจาก

ว�านหางจระเข� สามารถช�วยลด

ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 

ช�วยควบคุมความดันโลหิต และ 

เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตอีก

ด�วย (อ�างอิงที่ 13)

   • มีสารต�านอนุมูลอิสระสูง ช�วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

ของเซลล�ในร�างกาย และป�องกันเกิดโรคร�ายแรงต�างๆ เช�น โรคมะเร็ง 

โรคหัวใจ และลดไขมันไม�ดีในร�างกาย

   • ช�วยดูแลสุขภาพดวงตาให�แข็งแรง ป�องกันการเสื่อมที่มัก 

เกิดขึ้นกับดวงตา และช�วยในการมองเห็นในที่มืดให�ดีขึ้น

   • ช�วยป�องกันการเสื่อมของร�างกายและชะลอความชรา 

   แครนเบอร�รี (Cranberry) เป�นผลไม�ตระกูลเบอร�ร่ี ซ่ึงมีลักษณะ 

เป�นไม�เลื้อย ผลแครนเบอร�รีมีสีแดงสด มีรสเปรี้ยวอมหวาน 

แครนเบอร�รีเป�นผลไม�ที่มีวิตามินซีสูง ประกอบไปด�วยพฤกษเคมี 

ท่ีออกฤทธ์ิเป�นสารต�านอนุมูลอิสระ ช�วยลดความเส่ียงต�อโรคหัวใจ 

และหลอดเลือด และยังสามารถป�องกันการยึดเกาะของแบคทีเรีย 

กับเนื้อเยื่อในร�างกาย ด�วยเหตุนี้แครนเบอร�รีจึงถูกนำไปใช�ในการ 

รักษาอาการกระเพาะป�สสาวะอักเสบ การติดเช้ือในทางเดินป�สสาวะ 

แผลในกระเพาะอาหาร ลดความเสี่ยง ต�อการเกิดโรค

ในช�องปาก และยังสามารถยังยั้งการเกิดมะเร็ง

บางชนิดได� เช�น มะเร็งเต�านม 

(อ�างอิงที่ 7)

   สตรอเบอร�รี (Strawberry) เป�นพืชล�มลุกที่มีอายุหลายป� 

เมื่อผลสุกผิวมีสีแดงเป�นมัน มีกลิ่นหอม รสชาติหวานอมเปรี้ยว 

สตรอเบอร�รีมีสารต�านอนุมูลอิสระเป�นอันดับ 2 รองจากบลูเบอร�รี 

เม่ือเปรียบเทียบกับผลไม�อ่ืนๆ กว�าอีก 40 ชนิด โดยสารต�านอนุมูล- 

อิสระท่ีพบในสตรอเบอร�รีมีหลายชนิดได�แก� เคอซิติน (Quercetin) 

แอนโธไซยานิน (Anthocyanin) เคมเพอรอล (Kaempferol) 

รวมถึงวิตามินซีที่มีปริมาณสูงมาก โดยมีงานวิจัยศึกษาว�าสารต�าน 

อนุมูลอิสระดังกล�าวมีส�วนช�วยยับยั้งการสร�างสารคาร�ซิโนเจน 

(Carcinogens) ซ่ึงเป�นสารต้ังต�น

ในการก�อให�เกิดเซลล�มะเร็ง 

(อ�างอิงที่ 8)

   อาซาอิเบอร�รี (Acai Berry) เป�นพืชที่ให�ผลขนาดเล็ก มีสีม�วง 

ซ่ึงมีลักษณะคล�ายกับผลของบลูเบอร�รี อาซาอิเบอร�รีถูกจัดเป�นผลไม� 

ในกลุ�ม Super food ที่มีคุณประโยชน�ที่ดีต�อสุขภาพ มีคุณค�าทาง 

โภชนาการสูง อุดมไปด�วย วิตามิน เกลือแร�และสารต�านอนุมูลอิสระ

โดยเฉพาะสารแอนโธไซยานิน ที่มีส�วนในการป�องกันการ

เกิดโรคร�ายแรงต�างๆ ช�วยลด

ไขมันในเลือด บำรุงสายตา

ชะลอความเสื่อมของร�างกาย 

(อ�างอิงที่ 10)

   ดังนั้น เครื่องดื่มเบอร�รี่เบอร�รี่รวม 8 ชนิด ผสมว�านหางจระเข� 

และวิตามินเอ จึงเป�นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ดังนี้

   องุ�น (Grape) องุ�นเป�นแหล�งของสารอาหาร และสารต�าน 

อนุมูลอิสระที่มีประโยชน�ต�อสุขภาพ จากรายงานการวิจัยพบว�า 

สามารถป�องกันการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง โรคความผิดปกติของ 

ระบบกระเพาะป�สสาวะ อีกทั้งสามารถ

ป�องกันการเกิดโรค อัลไซเมอร�

ได�อีกด�วย (อ�างอิงที่ 11)

   บิลเบอร�รี (Bilberry) เป�นผลไม�ที่มีประโยชน�ต�อสุขภาพดวงตา 

กล�าวคือ มีส�วนช�วยในการถนอมดวงตา ทำให�มองเห็นในท่ีมืดได�ดี 

ช�วยรักษาอาการตาบอดกลางคืน ช�วยลดความเม่ือยล�าของดวงตา

อีกทั้งยังช�วยลดอนุมูลอิสระใน

จอตา ป�องกันการเส่ือมท่ีมักเกิดข้ึน 

กับดวงตาที่อาจจะเกิดขึ้นได� 

(อ�างอิงที่ 9)

เอกสารอางอิง
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.

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)
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เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

(อ�างอิงที่ 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 8)

(อ�างอิงที่ 9)

เอกสารอางอิง
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PEANUTS BUTTER COOKIES
พีนัท บัตเตอร คุกกี้

Cookies

สาระนารูของคุกกี้

   พีนัท บัตเตอร� คุกกี้ คือ คุกกี้ หอม มัน อร�อยที่เกิดจากการ 

นำถั่วลิสงสดใหม� คุณภาพดีมาบดให�หยาบพอเหมาะ แล�วนำมาอบ 

ในอุณหภูมิต่ำ เพื่อให�ถั่วลิสงค�อยๆ ปล�อยน้ำมันถั่วลิสงที่มีความ 

หอมและอุดมไปด�วยคุณค�าเฉพาะตัวออกมาจากเมล็ดถ่ัวลิสง จากน้ัน 

จึงนำมาเป�นวัตถุดิบ ซึ่งเป�นส�วนผสมพิเศษสำหรับผลิตพีนัท บัตเตอร� 

คุกกี้ ต�อไป

พีนัท บัตเตอร คุกกี้ มีสวนประกอบหลักที่สำคัญดังนี้
 1. แปงขาวหอมมะลิ
   พีนัท บัตเตอร� คุกก้ี ผลิตจากแป�งข�าวหอมมะลิ 100% จากทุ�ง 

กุลาร�องไห� เพื่อให�ได�คุกกี้ที่มีความกรอบ ร�วน นุ�ม คล�ายขนมผิง 

อีกทั้งแป�งที่มาจากข�าวหอมมะลิจะไม�มีสารกลูเตนซึ่งพบได�ในแป�ง 

ข�าวสาลี บางคนที่แพ�สารกลูเตนท่ีทำให�เกิดผ่ืนคัน และเป�นลมพิษจึง 

สามารถรับประทานได�

 2. เนย
   พีนัท บัตเตอร� คุกกี้ มีส�วนผสมจากเนยที่คัดสรรแล�ว โดยผลิต 

จากนมวัวสดคุณภาพดี จึงทำให�มีเนื้อนุ�ม ชุ�มเนย หอม มันอร�อย

 3. ถั่วลิสง
    พีนัท บัตเตอร� คุกกี้ นำถั่วลิสงสดใหม�จากไร�ที่มีคุณภาพดี และ 

มีคุณค�าทางโภชนาการสูงมาเป�นส�วนประกอบสำคัญในการผลิต 

โดยมีคุณประโยชน�ที่สำคัญดังนี้

 ✓ มีแมกนีเซียมสูง จึงช�วยลดความดันโลหิต และช�วยรักษา

 สมดุลของฮอร�โมนเพศ

 ✓ มีวิตามินอีสูง ซึ่งเป�นสารต�านอนุมูลอิสระที่ช�วยชะลอความชรา

 และบำรุงผิวพรรณให�เปล�งปลั่ง สดใส มีน้ำมีนวล

 ✓  ช�วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ช�วยลดปริมาณไขมัน

 ชนิดไม�ดี (LDL) ซึ่งช�วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันอุดตัน

 ในเส�นเลือดและหลอดเลือดแข็งตัว อันเป�นสาเหตุสำคัญของการ

 เกิดโรคหัวใจได� โดยหากรับประทานถั่วลิสงเป�นประจำ จะช�วย

 ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได�ถึงร�อยละ 50 เมื่อเทียบกับ

 ผู�ที่ไม�ได�รับประทาน
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 พญ.รุ�งทิพย� วรรณวิมลสุข แพทย�เวชศาสตร�ครอบครัว 

Isolated Soy Protein & Isolated Golden Pea Protein

 ในป�จจุบันโปรตีนจากพืช (Plant-based protein) ที่ผลิต 
จากพืชตระกูลถั่วเช�น ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา กำลังได�รับความนิยม 
ในการบริโภคเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ส�งผลให�พฤติกรรมการบริโภคของผู�คน
เร่ิมปรับเปล่ียนไป โดยลดสัดส�วนการบริโภคเน้ือสัตว� หันมาบริโภคโปรตีน
จากพืชทดแทน เนื่องจากโปรตีนจากพืชให�โปรตีนสูง ไม�มีไขมัน 
โคเลสเตอรอล และดีต�อสุขภาพมากกว�า เม่ือเทียบเท�ากับโปรตีนจาก 
เน้ือสัตว� อีกท้ังเป�นทางเลือกในการเสริมโปรตีนให�กับร�างกายท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และให�ปริมาณโปรตีนท่ีเพียงพอต�อความต�องการของร�างกายในแต�ละวัน

 ความสำคัญของโปรตีนตอรางกาย
 โปรตีนคือสารอาหารที่ร�างกายขาดไม�ได� เป�นองค�ประกอบ 
ที่สำคัญในทุกๆ เซลล� โดยมีความสำคัญดังนี้
 1. ช�วยในการเจริญเติบโต เนื่องจากโปรตีนเป�นส�วนประกอบ
ของเซลล�และเนื้อเยื้อในส�วนต�างๆ ของร�างกาย
 2. ช�วยในการซ�อมแซมส�วนที่สึกหรอ จากการได�รับบาดเจ็บ
การเจ็บป�วย และภาวะเสื่อมหรือชราภาพ
 3. คงประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ�มกัน และระบบการทำงาน
ต�างๆ ของร�างกาย เนื่องจากโปรตีนเป�นส�วนประกอบของเอนไซม� 
ฮอร�โมน และเซลล�ภูมิคุ�มกันต�างๆ

 หากร�างกายได�รับปริมาณโปรตีนไม�เพียงพอ อาจจะทำให�เกิด
อาการเจ็บป�วย เม่ือยล�าได�ง�าย ดังน้ัน ในวัยต�างๆ ร�างกายจะต�องได�รับ
โปรตีนในปริมาณที่เพียงพอต�อความต�องการ เพื่อสามารถนำโปรตีน 
ไปใช�ประโยชน�ได�อย�างเต็มที่
 ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข�อกำหนดสาร 
อาหาร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได�แนะนำ 
ปริมาณโปรตีนท่ีควรได�รับประจำวันสำหรับคนไทยประจำป� พ.ศ. 2563
ดังข�อมูลแสดงในตารางต�อไปนี้ (อ�างอิงที่ 4-5)

 โปรตีนสำคัญตอใครบาง
 1. วัยเด็ก เพื่อการเจริญเติบโต ช�วยเสริมสร�างกล�ามเนื้อ 
เนื้อเยื่อ และระบบฮอร�โมนต�างๆ
 2. วัยผู�ใหญ� ช�วยซ�อมแซมส�วนที่สึกหรอ เสริมสร�างภูมิคุ�มกัน 
ดูแลผิวพรรณ เพิ่มการสร�างคอลลาเจน และกลูต�าไธโอน
 3. กลุ�มคนออกกำลังกาย ช�วยเสริมสร�างกล�ามเนื้อ และเพิ่ม
กระบวนการเผาผลาญไขมันในร�างกาย

 4. หญิงตั้งครรภ� เพื่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ�

 5. ผู�สูงอายุ และผู�ท่ีเจ็บป�วย ซ่ึงจะมีการเส่ือมสลายของกล�ามเน้ือ 
และเส่ือมสภาพของเซลล�ต�างๆ ในร�างกาย การได�รับโปรตีนจะช�วยให�
ร�างกายฟ��นตัวจากอาการเหน่ือยล�า เจ็บป�วย และช�วยให�ระบบในร�างกาย
ของทุกส�วนทำงานเป�นปกติ (อ�างอิงที่ 1-3)

เรื�องนารูเกี่ยวกับ
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง และถั่วลันเตาสีทอง

       ปริมาณโปรตีน/วัน

   (กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม)

 เด็กเล็ก 4-8 ป� 1.00-1.20

 วัยรุ�น  9-18 ป� 1.05-1.10

 ผู�ใหญ� 19-60 ป� 1.00

 ผู�สูงอายุ 60 ป�ขึ้นไป 1.00

 ผู�ป�วย  0.80-1.50

 กลุ�มผู�รักสุขภาพ 1.20-1.40

 กลุ�มผู�เสริมสร�างกล�ามเนื้อ 1.60-1.70

    Protein Digestibility Corrected
   Amino Acid Score (PDCASS)

 โปรตีนจากถั่วเหลือง  1

 นม (เคซีน) 1

 ไข�ขาว  1

 โปรตีนจากถั่วลันเตา  0.93

 เนื้อสัตว�  0.92

 โปรตีนจากถั่วเหลือง (Isolated Soy Protein) 
 ถั่วเหลืองถือเป�นธัญพืชมหัศจรรย�จากธรรมชาติที่ให�คุณค�า 
ทางโภชนาการสูง มีปริมาณโปรตีนบริสุทธิ์สูงสุดถึง 90% โดยมีค�า
PDCAAS = 1 (PDCAAS ย�อมาจาก Protein Digestibility Corrected 
Amino Acid Score)  ซึ่งเป�นค�าความสามารถในการย�อยโปรตีนให�ได� 
กรดอะมิโนเพื่อนำไปใช�ในร�างกาย ดังนั้นหากมีค�า PDCASS เท�ากับ 
1 ซึ่งเป�นค�าสูงสุดเท�ากับ 100% จึงเป�นการการันตีได�ว�า โปรตีนจาก 
ถั่วเหลืองสามารถย�อยได�ดี และให�กรดอะมิโนสูงสุดเทียบเท�ากับไข�ขาว
นมวัว และเวย�โปรตีน แสดงดังตาราง (อ�างอิงที่ 6)

ความสามารถในการย�อยโปรตีนให�ได�กรดอะมิโน
เพื่อนำไปใช�ในร�างกาย (PDCASS)

กลุ�มบุคคล

แหล�งอาหาร
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 โปรตีนถ่ัวลันเตาสีทอง (Isolated Golden Pea Protein)
 ถั่วลันเตาสีทอง (Pisum sativum L.) มีถิ่นกำเนิดในแถบ 
ทวีปยุโรป เป�นแหล�งโปรตีนจากพืชที่ให�ปริมาณโปรตีนบริสุทธิ์สูงสุด 
ถึง 84% รองจากถั่วเหลือง ในป�จจุบันโปรตีนจากถั่วลันเตากำลังเป�นที่ 
นิยมบริโภคในแถบทวีปยุโรป เนื่องจากไม�พบการรายงานว�ามีผู�แพ�และ
เกิดอันตรายต�อร�างกาย ถั่วลันเตามีหลากหลายสายพันธุ� มีความ 
แตกต�างกันที่สีของเยื่อหุ�มเมล็ด ซึ่งส�งผลต�อปริมาณสารพฤกษเคมี 
ที่พบ โดยถั่วลันเตาสีทองจะมีปริมาณสารประกอบฟ�นอลิก รวมถึง 
ความสามารถในการต�านอนุมูลอิสระที่มากกว�าถั่วลันเตาสีเขียว 
ดังแสดงในตาราง (อ�างอิงที่ 7, 8)

 คุณประโยชนของโปรตีนที่ ไดจากพืช
 1. เป�นแหล�งโปรตีนคุณภาพดีจากพืช จึงนิยมนำมารับประทาน
เพื่อชดเชยโปรตีนจากเนื้อสัตว�

 2. เป�นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับกลุ�มคนที่มีอาการแพ�แลคโตส 
ผู�รับประทานเจและมังสวิรัติ (อ�างอิงที่ 9, 10)

 3. โปรตีนและเส�นใยอาหารจากพืชช�วยควบคุมระดับน้ำตาล 
ในเลือดไม�ให�เพิ่มสูงขึ้น ส�งผลดีในผู�ป�วยโรคเบาหวาน

 4. โปรตีนจากถ่ัวลันเตามีคุณสมบัติต�านเช้ือรา และเช้ือแบคทีเรีย
ในร�างกาย (อ�างอิงที่ 11, 12)

 5. โปรตีนจากพืชสามารถลด LDL โคเลสเตอรอล และ 
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได�
 โดยองค�การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได�ยอมรับให� 
กล�าวอ�างถึงประโยชน�ของโปรตีนจากถ่ัวเหลืองว�า สามารถลดความเส่ียง 
ในการเกิดโรคหัวใจได� โดยมีงานวิจัยศึกษาพบว�า การบริโภคถั่วเหลือง
อย�างน�อยวันละ 25 กรัมต�อวัน มีส�วนช�วยลด LDL โคเลสเตอรอล 
เมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว� (อ�างอิงที่ 13, 14)

 6. โปรตีนที่ได�จากพืชมีคุณสมบัติเป�นสารต�านอนุมูลอิสระ 
ป�องกันการเสื่อมและการอักเสบของร�างกาย 
 โดยสารต�านอนุมูลอิสระท่ีพบมากในถ่ัวเหลืองคือ ไอโซฟลาโวน
(Isoflavone) ซึ่งมีโครงสร�างและการออกฤทธิ์คล�ายฮอร�โมนเอสโตรเจน 
ในเพศหญิง ในป�จจุบันจึงมีการใช�โปรตีนจากถั่วเหลืองแทนฮอร�โมน 
ในสตรีหลังหมดประจำเดือน เพราะมีส�วนช�วยลดอาการร�อนวูบวาบและ
โรคกระดูกพรุนได� อีกทั้งยังมีการวิจัยอื่นๆ ที่กล�าวอ�างคุณประโยชน�
ของไอโซฟลาโวนต�อสุขภาพดังนี้ 
 - มีส�วนช�วยให�ร�างกายฟ��นตัวจากการออกกำลังกาย และช�วย
ลดอาการปวดอักเสบของกล�ามเนื้อ (อ�างอิงที่ 15) 

 - ช�วยให�กระดูกแข็งแรง และเพ่ิมมวลและความหนาแน�นของ
กระดูก โดยมีงานวิจัยพบว�า การบริโภคไอโซฟลาโวนมากกว�า 2.25
มก. / 40 กรัม โปรตีนจากถ่ัวเหลืองจะช�วยเพ่ิมความหนาแน�นของกระดูก 
ของผู�หญิงวัยหมดประจำเดือน (อ�างอิงที่ 16, 17)

 - ช�วยเพิ่มการทำงานของระบบประสาทและความจำ
 - มีส�วนช�วยลดความเส่ียงของการเกิดมะเร็งเต�านม และมะเร็ง 
   ต�อมลูกหมากได� (อ�างอิงที่ 18, 19, 20) 
 ดังน้ัน การได�รับโปรตีนคุณภาพดีจากพืช เป�นอีกหน่ึงทางเลือก 
ของการเสริมสร�างโปรตีนให�เพียงพอต�อความต�องการของร�างกาย 
เน่ืองจากโปรตีนท่ีได�จากพืชให�กรดอะมิโนครบถ�วน พลังงานต่ำ น้ำตาลน�อย
ไม�มีไขมันและโคเลสเตอรอล อีกทั้งยังเป�นอีกหนึ่งทางเลือกของผู�ที่ 
รับประทานเจ มังสวิรัติ รวมทั้งกลุ�มผู�รักสุขภาพ กลุ�มผู�ที่ต�องการลด 
การบริโภคเน้ือสัตว� ผู�ป�วย ผู�สูงอายุ และสามารถบริโภคได�ทุกเพศทุกวัย

     ปริมาณสารฟ�นอลิก
   (มิลลิกรัม / กรัม)

 ถั่วเหลือง  2.30

 ถั่วลันเตาสีทอง 2.50

 ถั่วลันเตาสีเขียว 1.20

ประเภทของถั่ว

Phuchaiwattananon A. and Surutsawadee S., 2014
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(Frid, et al., 2005)
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เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 1, 2)

(อ�างอิงที่ 3)

(อ�างอิงที่ 4)
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เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 5, 6)

(อ�างอิงที่ 7)

(อ�างอิงที่ 1)

(อ�างอิงที่ 2)

(อ�างอิงที่ 4)

(อ�างอิงที่ 5)

เอกสารอางอิง

(อ�างอิงที่ 3)
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