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โรคเบาหวานทีพบได้บ่อยและเป็นป ั ญหาทีสําคัญในประเทศไทย คือ โรคเบาหวานชนิดทีไม่พึง

อินซูลิน (type 2 diabetes) ซึงพบได้ทั วโลกและมีแนวโน้มทีจะพบสูงขึนมาก โดยเฉพาะในประเทศที

กําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม ่  เมือมีการเปลียนวิถีการดํารงชีวิตและการบริโภคเป็นแบบ

ตะวันตก เนืองมาจากโรคเบาหวานชนิดทีไม่พึงอินซูลิน มีป ั จจัยสําคัญคือ การมีนําหนักเกินและโรคอ้วน 

(1) องค์การอนามัยโลกรายงานว่า มีผู้ป่ วยด้วยโรคเบาหวานทั วโลกเพิมขึนถึง  เท่าตัวจากปี พ.ศ. 

 เป็น  ล้านคนในป ั จจุบัน ในปี พ.ศ  โรคเบาหวานเป็นสาเหตุของการตายถึง .  ล้านราย 

ภาวะแทรกซ้อนของโรคนีได้แก่ หัวใจวาย(heart attack) หลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน (stroke) ตาบอด 

(diabetic retinopathy) ไตวาย (kidney failure) การตัดขา (lower limb amputation) ( )  

  ภาวะนําตาลในเลือดสูง เกิดจากการทีร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสได้อย่างมีประสิทธิภาพ มัก

เป็นผลจากการทีมีนําหนักตัวมากเกินไป จึงทําให้มีการแสวงหาสมุนไพรทีช่วยทําให้ร่างกายสามารถ

กลับคืนสู่สภาวะสมดุลของการใช้นําตาล (glucose homeostasis)  มีงานวิจ ัยทีแสดงถึงประโยชน์ของ

สมุนไพรทีมีการใช้ในการแพทย์แผนไทยต่อสภาวะเบาหวาน ( ) ตัวอย่างเช่น ส ับปะรด (Pineapple, 

Ananus comosus, Bromeliaceae) (4), พริกไทยดํา  (Pepper,  Piper nigrum, Piperaceae) (5), 

บัวบก (Asiatic  pennywort, Centella asiatica, Apiaceae) ( , ), ราชดัด (Brucea javanica, 

Simaroubaceae) ( ), คําไทย (Anatto tree, Bixa orellana, Bixaceae) ( ) และ ดีปลี (Indian long 

pepper, Piper longum, Piperaceae) ( , )  เป็นต้น  

สับปะรด    เมือใช้สารสกัดแอลกอฮอลลจ์ากใบสับปะรดทีมีปริมาณฟีนอลิค % ประกอบด้วยสาร p-

coumaric acid (1.5%), 1-O-P-coumaroylglycerol (0.3%), caffeic acid (1.0%), 1-O-caffeoylglycerol 

(0.2%) และสารอืนๆ ให้ทางปากกับหนูทดลองทีทําให้มีสภาวะเบาหวานชนิด  เปรียบเทียบกับยา

เบาหวาน metformin พบว่าสารสกดัในขนาด .  กรัม/กก สามารถเพิมความไวต่ออินซ◌ลูินได้เท่ากยัา 

metformin ในขนาด .  กรัม/กก 

พริกไทยดํา  สารสกัดแอลกอฮอลล์ของใบพริกไทยในขนาด ,  และ  มิลลิกร ัม/กก ให้ทาง

ปากกับหนูทดลองทีทําให้มีสภาวะเบาหวานชนิด  เปรียบเทียบกับยาเบาหวาน glibenclamide เป็น

เวลา  ว ัน พบว่าทุกกลุ่มสามารถลดระดับนําตาลในเลือด (fasting blood sugar) อย่างมีนัยสําคัญ เมือ

เทียบกับกลุ่มควบคุมในวันที ,  และ  ของการทดลอง 

บัวบก  การทดลองในหลอดทดลอง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดบัวบกยับยั งเอนไซม์ pancreatic lipase ได้

ดีกว่า rutin แต่น้อยกว่ายา orlistat ทีใช้ลดความอ้วน  การทดลองในสัตว์ทดลองโดยใชส้ารสกัดบัวบก

ขนาด  และ  กรัม/กก เทียบกับ orlistat  มก/กก สามารถลดระดับนําตาลในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ 

และคอเลสเตอรอลได ้ และจากการทดลองในหนูพบว่า สารสกัดแอลกอฮอล◌์บัวบกในขนาด  กรัม/กก 



สามารถยับยงัสภาวะนําตาลในเลือดขึนสูงได้ ย ับย ั งการดูดซึมกลูโคสโดยออกฤทธิ ย ับย ั งเอนไซม์ 

disaccharidase ในลําไส้ และเมือได้ร ับติดต่อกัน  ว ันมีผลทําให้ระดับไขมันไตรกลีเซอรไรด์ และ LDL 

ลดลง และเพิม HDL อย่างมีนัยสําคัญ ทั งนีไม่มีผลต่อการหลั งอินซ◌ลูินของตับอ่อน และไม่มีผลเสียต่อ

ตับหรือตับอ่อน นอกจากนีกลุ่มทีได้ร ับสารสกัดบัวบกมีนําหนักตัวลดลง การกิน  อาหารและนําก็ลดลง

อย่างมีนัยสําคัญ 

ราชดัด มาเลเซียใช้เมล็ดราชดัดในผู้ป่ วยเบาหวานในขนาด -  เมล็ดต่อว ัน พืชนมีีสารในกลุ่ม 

Quassinoid  สารสําคัญคือ bruceines ซึงในขนาด  และ  มิลลิกร ัม/กก สามารถลดระดับนําตาลใน

เลือดได้เทียบเท่า glibenclamide  โดยอาจมีเป็นผลเนืองมาจากเพิมการหลั งอินซูลิน  

คําไทย  ในจาไมกา มีการใช้เมล็ดในการรักษาเบาหวาน จากการทดลองในสุนัขโดยใช้สารสกัดจาก

เมล็ด  พบว่าสามารถลดระดับนําตาลในเลือดได้โดยเพิมการใชก้ลูโคสของกล้ามเนือ (peripheral 

utilization of glucose)    

ดีปลี  ชาวพืนเมืองของอินเดียใช้ผลและรากดีปลีในการรักษาเบาหวาน  สารสกัดนําจากรากดีปลี นําไป

ทําให้แห้งด้วย ความเย็น (freeze dried) ในขนาด  มิลลิกร ัม/กก สามารถลดนําตาลในหนูทีเป็น

เบาหวานได้ % เทยีบกับกลุ่มควบคุมภายใน  ชั วโมง โดยไม่มีผลต่อระดับนําตาลของหนูปกติ และ

เมือให้ต่อเนือง  ว ัน สามารถเพิมความสามารถในการควบคุมนําตาล ลดระดับนําตาลในเลือด ลดค่า 

HbA1C เหลือ .  ในขณะทีกลุ่มควบคุมเพิมเป็น .  นอกจากนี ย ังมีฤทธลิดไขมันในเลือด ได้แก่ 

ไตรกลีเซอไรด์ LDL และเพิม HDL อย่างมีนัยสําคัญ โดยไม่มีผลต่อการทํางานของตับและไต  
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