เรื่อง กระเจี๊ยบแดง...พืชสมุนไพรทำงเลือกในกำรป้องกันโรค
จำนวน: 2.5 หน่วยกิตกำรศึกษำต่อเนื่อง
วันที่รับรอง: 18 พฤศจิกำยน 2560
วันที่หมดอำยุ: 17 พฤศจิกำยน 2561
เรียบเรียงโดย: ดร.ภก.นพวัฒน์ เพ็งคำศรี

บทคัดย่อ
ปัจจุบันสมุนไพรถูกนำมำใช้ในกำรป้องกันและฟื้นฟูโรคมำกขึ้น แต่ยังไม่ถูกยอมรับในทำงกำรแพทย์
ตะวันตกให้นำมำใช้เพื่อกำรรักษำโรคแบบเดี่ยวๆ เพียงแต่สำมำรถใช้ควบคู่กันไปได้ กระเจี๊ยบแดงเป็นอีกหนึ่ง
สมุนไพรที่น่ำสนใจในกำรนำมำใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่ำว สำรพฤกษเคมีที่สำคัญในดอกกระเจี๊ยบแดงสำหรับ
กำรป้องกันและฟื้นฟูโรค ได้แก่ สำรกลุ่มฟีนอลิก สำรกลุ่มฟลำโวนอยด์ และสำรกลุ่มแอนโธไซยำนิน ซึ่งจำก
ข้อมูลทำงวิชำกำรแสดงให้เห็นว่ำสำรพฤกษเคมีเหล่ำนี้มีควำมสำมำรถที่จะนำมำใช้ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ ลด
ไข้และต้ำนกำรอักเสบ ป้อ งกันมะเร็ง คลำยกล้ำมเนื้อ ปกป้องตับและไต ป้องกันโลหิตจำง ลดเบำหวำน ลด
ควำมดันโลหิต ลดไขมันและควำมอ้วน และต้ำนแบคทีเรียได้ ซึ่งสำรสกัดส่วนน้ำแสดงให้เห็นถึงควำมปลอดภัย
(<200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในสัตว์ทดลอง) และไม่มีอันตรกริยำระหว่ำงเอนไซม์เมแทบอลิซึมยำ (CYP1A2,
CYP2B1/2, CYP2E1, CYP3A ในสัตว์ทดลอง) ดังนั้น กำรใช้ดอกกระเจี๊ยบแดงในกำรป้องกันและฟื้นฟูโรค
อย่ำงเหมำะสมตำมข้อมูลทำงวิชำกำรจะนำไปสู่ประโยชน์และลดควำมเสี่ยงในกำรใช้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรจำกแหล่งอ้ำงอิงที่น่ำเชื่อถือก่อนกำรเผยแพร่สู่สำธำรณชน
2. เพื่อกำรศึกษำก่อนกำรประเมินใช้ดอกกระเจี๊ยบแดงในผู้ที่มีสุขภำพดีและผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสม
3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำสำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงสู่ตำรับโภชนเภสัชภัณฑ์ในอนำคต
คำสำคัญ: กระเจี๊ยบแดง, ฤทธิ์ทำงชีวภำพ, บัญชียำหลักแห่งชำติ
Keywords: Roselle, Bioactivities, National List of Essential Medicines
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บทนำ
กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชในวงศ์ Malvaceae มีชื่อวิทยำศำสตร์ คือ Hibiscus sabdariffa L. ชื่อพ้อง
Abelmoschus cruentus (Bertol.) Walp., Furcaria sabdariffa Ulbr., Hibiscus cruentus Bertol.,
Hibiscus fraternus L., Hibiscus palmatilobus Baill. และ Sabdariffa rubra Kostel มีชื่อสำมัญ
roselle, hibiscus, Jamaica sorrel หรือ red sorrel และ karkadeh ชื่อพื้นเมืองในประเทศไทย คือ
กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ยว (ภำคกลำง), ผักเกงเขง ส้มเก๋งเคง ส้มพอเหมำะ (ภำคเหนือ), ส้มตะเลงเครง
(ตำก), ส้มปู๋ (แม่ฮ่องสอน), ส้มพอดี (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีควำมเชื่อว่ำกระเจี๊ยบแดงมีแหล่งกำเนิดจำก
ประเทศอินเดียหรือซำอุดิอำระเบีย กระเจี๊ยบแดงเป็นไม้ล้มลุกเจริญเติบโตได้ดีในเขตอำกำศกึ่งร้อน เช่น
อินเดีย ซำอุดิอำรำเบีย จีน มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนำม ไทย ซูดำน อียิปต์ ไนจีเรีย และเม็กซิโก
(1)

กระเจี๊ยบแดงเป็นหนึ่งสมุนไพรในบัญชียำหลักแห่งชำติ โดยนำมำใช้ เป็นยำรักษำกลุ่มอำกำรทำงระบบ

ทำงเดินปัสสำวะในรูปแบบยำชง ดังแสดงในตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลกำรใช้กระเจี๊ยบแดงตำมบัญชียำหลักแห่งชำติ ที่มำ: บัญชียำหลักแห่งชำติ (2560)(2)
ข้อกำหนด

รำยละเอียด

ตัวยำสำคัญ

ผงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)

ข้อบ่งใช้

ขับปัสสำวะ แก้ขัดเบำ

ขนำดและวิธีใช้
ข้อห้ำมใช้
ข้อควรระวัง
อำกำรไม่พึงประสงค์

รับประทำน ครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200
มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอำหำร
ห้ำมใช้กับผู้ป่วยที่มีกำรทำงำนของไตบกพร่อง
กระเจี๊ ย บแดงอำจท ำให้ เ กิ ด อำกำรท้ อ งเสี ย ได้
เนื่องจำกมีฤทธิ์เป็นยำระบำย
อำจมีอำกำรปวดมวนท้องได้
- ควรหลีกเลี่ยงกำรกินกระเจี๊ยบแดงติดต่อกันเป็น
เวลำนำน เนื่องจำกผลกำรศึกษำในสัตว์ทดลองพบว่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ของอัณฑะและตัวอสุจิได้
- ควรหลีกเลี่ยงกำรกินกระเจี๊ยบแดงติดต่อกันเป็น
เวลำนำนในหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจำก
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ผลกำรศึกษำในหนู (rat) พบว่ำอำจทำให้ลูกหนูเข้ำสู่
วัยเจริญพันธุ์ช้ำลง
- ส่วนที่ใช้ของกระเจี๊ยบแดง ได้จำกส่วนกลีบเลี้ยง
ในประเทศไทยสำยพันธุ์กระเจี๊ยบแบ่งได้ 2 ชนิด คือ สำยพันธุ์ดอกสีแดงและดอกสีขำว แต่สำยพันธุ์
ดอกสีแดงเป็นที่นิยมมำกกว่ำ เนื่องจำกมีสำรพฤกษเคมีและแสดงฤทธิ์ทำงชีวภำพที่มำกกว่ำ ข้อมูลกำรศึกษำ
องค์ประกอบทำงเคมี ดังแสดงในตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 องค์ประกอบทำงเคมีของดอกกระเจี๊ยบสำยพันธุ์สีแดงและสีขำว ที่มำ: Mohamed และคณะ
(2012)(3)
องค์ประกอบ
ควำมชื้น (%)
โปรตีน (%)
กำกใย (%)
ไขมัน (%)
เถ้ำ (%)
คำร์โบไฮเดรตรวม
วิตำมินซี (มก./100 ก.)
สำรให้ควำมเป็นกรด (มก./100 ก.)
ของแข็งละลำยน้ำ (%)
แคลเซียม (มก./100 ก.)
เหล็ก (มก./100 ก.)

ดอกกระเจี๊ยบแดง
11.00
7.88
13.20
0.16
10.60
57.16
11.00
9.00
5.00
60.00
25.00

ดอกกระเจี๊ยบขำว
9.30
7.53
12.00
0.12
9.50
61.55
15.50
11.00
5.50
50.00
20.00
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สำรสำคัญทำงพฤกษเคมี
ส่วนต่ำงๆ ของต้นกระเจี๊ยบแดงประกอบด้วยองค์ประกอบทำงเคมีที่แตกต่ำงกันทั้งชนิดและปริมำณ
ได้แก่ ดอกอุดมไปด้วยสำรที่ให้ควำมเป็นกรด สำรต้ำนอนุมูลอิสระ สำรต้ำนกำรอักเสบ และสำรต้ำนมะเร็ง, ผล
อุดมไปด้วยวิตำมินซี กรดไขมัน สำรกลุ่มแอลกอฮอล์ และแร่ธำตุ , เมล็ดอุดมไปด้วยวิตำมินอี กรดไขมัน สำร
กลุ่มแอลกอฮอล์ และแร่ธำตุ, ใบอุดมไปด้วยสำรกลุ่มแอลกอฮอล์ อนุพันธ์วิตำมินอี และกำกใย, รำกอุดมไป
ด้วยสำรซำโปนิน เป็นต้น(4) ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 สำรพฤกษเคมีทสี่ ำคัญในส่วนต่ำงๆ ของต้นกระเจี๊ยบแดง
ที่มำ: Mahadevan และ Kamboj (2009)(4)
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ดอกกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนที่ถูกนำมำใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์มำกที่สุด เนื่องจำกดอกกระเจี๊ยบแดงเป็น
ส่วนที่อุดมไปด้วยสำรพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ทำงยำ ได้แก่ สำรกลุ่มกรดอินทรีย์ สำรกลุ่มฟีนอลิก สำรกลุ่ม ฟลำโว
นอยด์ และสำรกลุ่มแอนโธไซยำนิน ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 สำรพฤกษเคมีทสี่ ำคัญในดอกกระเจี๊ยบแดง
ที่มำ: Mahadevan และ Kamboj (2009)(4); Da-Costa-Rocha และคณะ (2014)(1)
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ฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ
ในที่นี้จะกล่ำวถึงฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรพฤกษเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดง ซึ่งมีหลำกหลำยด้ำน ได้แก่
ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ลดไข้และต้ำนกำรอักเสบ ฤทธิ์ต้ำนมะเร็ง ฤทธิ์คลำยกล้ำมเนื้อ ฤทธิ์ปกป้องตับ ฤทธิ์
ปกป้องไต ฤทธิ์ป้องกันโลหิตจำง ฤทธิ์ลดเบำหวำน ฤทธิ์ลดควำมดันโลหิต ฤทธิ์ลดไขมันและควำมอ้วน และ
ฤทธิ์ต้ำนแบคทีเรีย ดังแสดงในรูปที่ 3
1. ต้ำนอนุมูลอิสระ
กำรศึกษำทำงคลินิกในอำสำสมัครสุขภำพดี โดยได้รับน้ำกระเจี๊ ยบแดงควำมเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร พบว่ำ ในเลือดและปัสสำวะมีควำมสำมำรถในกำรต้ำนออกซิเดชันสูง และลดตัวชี้วัดควำมเครียดลง
(กรดฮิปปูริกและมำลอนไดอัลดีไฮด์)(5) กลไกทำงชีวภำพของสำรพฤกษเคมีในกำรต้ำนอนุมูลอิสระโดยกำรขจัด
อนุมูลออกซิเจนและไนโตรเจน กำรป้องกั นกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชันของไขมัน กำรกระตุ้นเอนไซม์ต้ำน
อนุมูลอิสระ (คำตำเลส ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส กลูต้ำไธโอนเปอร์ออกซิเดส) และกำรกระตุ้นกำรทำงำน
ของระบบกลูต้ำไธโอนในตับ(1)
2. ลดไข้และต้ำนกำรอักเสบ
กำรศึกษำทำงคลินิกในอำสำสมัครสุขภำพดีที่ได้รับสำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดง พบว่ำ monocyte
chemoattractant protein-1 (MCP-1) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกำรก่อไข้และกำรอักเสบลดลง (6) นอกจำกนี้ดอก
กระเจี๊ย บแดงยั งสำมำรถลดไซโตไคน์ ที่เกี่ยวข้องกับ กำรก่อไข้และกำรอักเสบ ได้แก่ (อินเตอร์ลิว คิน (IL),
อินเตอร์เฟียรอน (IFN), ทูเมอร์เนคโครสิ สเฟคเตอร์-แอลฟำ (TNF-α)) และเอนไซม์ไซโคลออกซิจิเนส-2
(COX-2)(7)
3. ต้ำนมะเร็ง
สำรพฤกษเคมีหลักในดอกกระเจี๊ยบแดงที่มีรำยงำนกำรต้ำนเซลล์มะเร็ง ได้แก่ สำรกลุ่มโพลีฟีนอล
(ฟีนอลิก ฟลำโวนอยด์ แอนโธไซยำนิน ) ซึ่งมีคุณสมบัติในกำรต้ำนอนุมูลอิสระและต้ำนกำรอักเสบเป็ นหลัก
กลไกกำรต้ำนและยับยั้งกำรเกิดเซลล์มะเร็งเกี่ยวข้องกับกำรเหนี่ยวนำกำรตำยของเซลล์ (apoptosis) ผ่ำนวิถี
Bid, Bcl-2 protein, p53 signaling และ p38 MAPK/FasL(1)
4. คลำยกล้ำมเนื้อ
ฤทธิ์ในกำรคลำยกล้ำมเนื้อของสำรพฤกษเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดงยังไม่มีรำยงำนในมนุษย์ มีเพียง
ข้อมูลในสัตว์ทดลองเท่ำนั้น จำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ สำรสกัดส่วนน้ำในขนำด 1 - 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
สำมำรถยับยั้งกำรหดเกร็งของกล้ำมเนื้อเรียบกระเพำะปัสสำวะได้(8) ต่อมำพบว่ำกลไกในกำรขยำยกล้ำมเนื้อ
เรียบผ่ำนวิถี Pi3-K/Akt และ potassium channel(9)
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5. ปกป้องตับ
ข้อมูลกำรปกป้องตับของสำรพฤกษเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดงถูกรวบรวมโดย Da-Costa-Rocha และ
คณะ (2014)(1) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในสัตว์ทดลอง โดยสำรพฤกษเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดงแสดงให้เห็นถึง
กำรปกป้องตับจำกสำรพิษต่ำงๆ ได้แก่ เทอร์ตบิวทิลไฮโดรเปอร์ออกไซด์ ไลโปโพลีแซคคำร์ไรด์ อะซำทิโอพรีน
คำร์บอน เตตระคลอไรด์ แคดเมียม แอมโมเนียมคลอไรด์ พำรำเซตำมอล และรังสี ซึ่งกลไกทำงชีวภำพในกำร
ปกป้องตับเกี่ยวข้องกับกำรต้ำนอนุมูลอิสระ กำรต้ำนกำรอักเสบ กำรยับยั้งกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชันของ
ไขมั น กำรกระตุ้ น เอนไซม์ต้ำ นอนุ มูล อิ ส ระ กำรกระตุ้ นเอนไซม์กำจัดสำรพิ ษ (phase

II

enzyme

detoxification) และกำรเหนี่ยวนำกำรตำยของเซลล์ผ่ำนวิถี Bid และ Bax(10,11)
6. ปกป้องไต
กำรศึกษำทำงคลินิกในกำรขับปัสสำวะของน้ำกระเจี๊ยบแดงในขนำด 24 กรัมต่อวัน แสดงให้เห็นว่ำ
สำรพฤกษเคมีในดอกกระเจี๊ ยบแดงเกี่ย วข้องกับกำรขับ ครีเอตินิน กรดยูริก ซิเตรต ทรำเทรต แคลเซียม
โซเดียม โพแทสเซียม และฟอสเฟต ในขณะที่ไม่ส่งผลต่อออกซำเลต (สำเหตุของกำรเกิดนิ่ว)(12) แม้ว่ำกำร
ได้รับสำรจำกดอกกระเจี๊ยบแดงเป็นเวลำนำน (15 วัน) ในขนำด 3 กรัมต่อวัน ก็ยังไม่ส่งผลต่อกำรลดกำรเกิด
นิ่วได้(13) แต่อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลในสัตว์ทดลองยืนยันว่ำควำมเป็นกรดของสำรพฤกษเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดงใน
ขนำด 750 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สำมำรถป้องกันและยับยั้งกำรพัฒนำขนำดของก้อนนิ่วได้(14) กลไกทำงชีวภำพ
ของสำรพฤกษเคมีในกำรปกป้ องไตเกี่ย วข้องกับกำรต้ำนอนุมูลอิส ระ กำรต้ำนกำรอักเสบ กำรยับยั้งกำร
เกิดปฏิกิริยำออกซิเดชันของไขมัน และกำรกระตุ้นเอนไซม์ต้ำนอนุมูลอิสระ(1)
7. ป้องกันโลหิตจำง
แร่ธำตุที่สำคัญในดอกกระเจี๊ยบแดง คือ ธำตุเหล็ก ซึ่งเป็นแร่ธำตุที่เป็นองค์ประกอบในฮีโมโกลบิน
นอกจำกนี้ควำมเป็นกรดของสำรพฤกษเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดงยังช่วยเพิ่มกำรดูดซึมและกระจำยแร่ธำตุต่ำงๆ
เช่น ธำตุเหล็ก สังกะสี แคลเซียม และแมกนีเซียม ดังนั้น ดอกกระเจี๊ยบแดงจึงสำมำรถช่วยป้องกันโลหิตจำง
ได้(1)
8. ลดเบำหวำน
กำรศึกษำทำงคลินิกในผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่เป็นโรคควำมดันโลหิตควำมรุนแรงระยะเริ่มต้น
(mild hypertension with DM type 2) ได้รับชำกระเจี๊ยบแดง 3 กรัม ชงกับน้ำร้อน 150 มิลลิลิตร
ติดต่อกันเป็นเวลำ 1 เดือน สำมำรถลดระดับน้ำตำลสูงสุดจำกเฉลี่ย 162.1 เป็น 112.5 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
อีกทั้งยังสำมำรถลดควำมดันโลหิตได้ร้อยละ 43.5 ทั้งขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) และขณะ
หัวใจคลำยตัว (diastolic blood pressure)(15) นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรได้รับชำกระเจี๊ยบแดงเป็นประจำเป็น
เวลำ 1 เดือน สำมำรถเพิ่มไขมันชนิดดี (HDL) และลดไขมันรวม (Total cholesterol) ไขมันชนิดเลว (LDL)
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ไตรกลีเซอไรด์ (TG) และ อะโปโปรตีน-บี100 ในผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ได้(16) ซึ่งกลไกทำงชีวภำพของ
สำรพฤกษเคมีในกำรลดน้ำตำลโดยลดกำรย่อยและกำรดูดซึมน้ำตำลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคู่ผ่ำนกำรกำร
ยับยั้งเอนไซม์แอลฟำ-อะไมเลสและแอลฟำ-กลูโคซิเดส (17) และลดไขมันโดยกำรยับยั้งกระบวนกำรสร้ำง
คอเลสเตอรอลและไขมันในตับ (cholesterogenesis and lipogenesis inhibition)(18)
9. ลดควำมดันโลหิต
กำรศึกษำทำงคลินิกในอำสำสมัครสุขภำพดีที่กำลังเข้ำสู่ภำวะควำมดันโลหิตสูงและผู้ป่วยควำมดัน
โลหิตสูงระยะเริ่มต้น ได้รับชำกระเจี๊ยบแดง 1.25 กรัม ชงกับน้ำร้อน 240 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน
เป็นเวลำ 6 สัปดำห์ สำมำรถลดควำมดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว ได้ 7.2 มิลลิเมตรปรอท และขณะหัวใจคลำย
ตัว 3.1 มิลลิเมตรปรอท(19) นอกจำกนี้ยังพบว่ำ สำรในดอกกระเจี๊ยบแดงสำมำรถยับยั้งกำรเกำะกลุ่มกันของ
เกล็ดเลือดในหลอดเลือดได้ด้วย (20) ซึ่งกลไกทำงชีวภำพของสำรพฤกษเคมีในกำรลดควำมดันโลหิตโดยกำร
ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin converting enzyme (ACE)(21) เพิ่มกำรขับปัสสำวะ(22) และกำรขยำยหลอด
เลือดผ่ำนวิถี endothelium-derived nitric oxide/cGMP-relaxant(23)
10. ลดไขมันและควำมอ้วน
กำรศึกษำทำงคลินิกในอำสำสมัครที่มีน้ำหนักเกินได้รับสำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดง (สำรสกัดส่วนน้ำ)
3 กรัมต่อวัน (1 กรัมต่อแคปซูล) แบ่งให้ 3 เวลำ ติดต่อกันเป็นเวลำ 1 เดือน สำมำรถลดระดับไขมันชนิดเลว
รวมอย่ำงมีนัยสำคัญ(1) ผลกำรศึกษำนี้ถูกยืนยันด้วยอีกงำนวิจัยทำงคลินิกในอำสำสมัครทั้งเพศหญิงและชำยที่
ได้รับสำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงวันละ 2 แคปซูล (1 แคปซูล: แอนโธไซยำนิน 20 มก. ฟลำโวนอย 10 มก. โพ
ลีฟีนอล 14 มก.) ติดต่อกันเป็นเวลำ 1 เดือน สำมำรถลดระดับไขมันในเลือดได้ร้อยละ 8.3 - 14.4(24)
นอกจำกนี้แล้วในกำรศึกษำในมนุษย์ที่สำมำรถยืนยันขนำดกำรใช้สำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงที่ 1.4 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ยังสำมำรถยืนยันผลกำรลดระดับไขมันและไตรกลีเซอไรด์ (1) และ กำรเพิ่มไขมันชนิดดี (HDL) ได้
อย่ำงมีนัยสำคัญ(16) ซึ่งกลไกทำงชีวภำพที่สำคัญเกี่ยวข้องกับกำรยับยั้งเอนไซม์แอลฟำ-อะไมเลสและแอลฟำกลูโคซิเดส(17) กำรยับยั้งกระบวนกำรสร้ำงคอเลสเตอรอลและไขมันในตับ(18) กำรยับยั้งกำรสร้ำงไตรกลีเซอไรด์
(25)

และกำรยับยั้งกำรสร้ำงเนื้อเยื่อไขมัน (adipogenesis)(26)

11. ต้ำนแบคทีเรีย
ข้อมูลกำรต้ำนแบคทีเรียส่วนใหญ่มำจำกกำรศึกษำในห้องปฏิบัติกำร (in vitro) จำกกำรรวบรวม
งำนวิจั ย ของ Da-Costa-Rocha และคณะ (2014)(1) แสดงให้เห็ นว่ำสำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงส่ว นน้ำ
(aqueous extract) ควำมเข้มข้น 5 มิล ลิ กรัมต่อมิล ลิ ลิ ตร สำมำรถยับยั้ง methicillin-resistant
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa และ
Acinetobacter baumannii ได้ ในขณะที่ควำมเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นควำมเข้มข้นต่ำที่สุด
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(MIC) ที่สำมำรถยับยั้ง Streptococcus mutans อีกทั้งที่ควำมเข้มข้น 96-152 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
สำมำรถยับยั้ง Campylobacter jejuni, Campylobacter coli และ Campylobacter fetus ซึ่งเป็น
จุลินทรีย์ที่พบได้ในเนื้อสัตว์ สำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงส่วนน้ำผสมแอลกอฮอล์ (water-methanol extract)
สำมำรถยับยั้งจุลินทรีย์ได้หลำกหลำยกว่ำ ได้แก่ S. aureus, Bacillus stearothermophilus, Micrococcus
luteus, Serratia mascences, Clostridium sporogenes, Escherichia coli, K. pneumonia, Bacillus
cereus และ Pseudomonas fluorescence ส่วนกำรยับยั้งจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอำหำร พบว่ำ สำรสกัด
ส่วนแอลกอฮอล์แสดงฤทธิ์ที่ดีกว่ำสำรสกัดส่วนน้ำ ได้แก่ Salmonella typhimurium DT104, E. coli
O157:H7, Listeria monocytogenes, S. aureus และ B. cereus ที่ควำมเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

รูปที่ 3 ฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรพฤกษเคมีในดอกกระเจี๊ยบแดง
ที่มำ: Da-Costa-Rocha และคณะ (2014)(1)
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อันตรกิริยำระหว่ำงยำ
มีงำนวิจัยก่อนหน้ำรำยงำนว่ำสำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงสำมำรถยับยั้งเอนไซม์กำจัดยำ (CYP450) ได้
โดยสำรสกัดส่วนแอลกอฮอล์ (ethanolic extract) ในควำมเข้มข้น 306 - 1,660 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีผล
ยับยั้งเอนไซม์กำจัดยำ ชนิด CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,
CYP2E1 และ CYP3A4 ในหลอดทดลอง(27) แต่อย่ำงไรก็ตำมสำรสกัดส่วนน้ำ (aqueous extract) ไม่แสดงผล
กำรยับยั้งหรือเหนี่ยวนำเอนไซม์กำจัดยำ (CYP450) ชนิด CYP1A2, CYP2B1/2, CYP2E1 และ CYP3A อย่ำง
มีนัยสำคัญในสัตว์ทดลอง(28)
พิษวิทยำ
ข้อมูลด้ำนพิษวิทยำส่วนใหญ่ได้จำกกำรศึกษำในสัตว์ทดลอง โดยกำรให้สำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดง
ส่วนน้ำและส่วนเอทำนอลขนำด 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในหนูทดลองเป็นระยะเวลำ 3 เดือน ไม่มีผล
เปลี่ยนแปลงเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST) และ Alanine aminotransferase (ALT) อย่ำง
มีนัยสำคัญ รวมทั้งครีเอตินินด้วย ในขณะที่เมื่อได้รับขนำดสูง 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นเวลำนำน พบว่ำ
เอนไซม์ในตับเพิ่มสูงขึ้นและเซลล์ตับเกิดกำรอักเสบ โดยกำรได้รับสำรสกัดในขนำดสูง มีผลทำให้หนูทดลอง
ท้องเสียทันทีและเกิดกำรตำย(29) ข้อมูลในหนูทดลองแสดงให้เห็นว่ำขนำดกำรใช้ที่ทำให้เกิดกำรตำยร้อยละ 50
(LD50) ต้องมำกกว่ำ 5,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(30) นอกจำกนี้กำรให้สำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงส่วนน้ำขนำด
4,600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในหนูทดลองเป็นระยะเวลำ 4 เดือน ไม่เพิ่มอัตรำกำรตำยแต่มีผลต่อกระบวนกำร
สร้ำงอสุจิและจำนวนอสุจิที่ลดลง (31) ดังนั้น จำกกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนพิษวิทยำของ Da-Costa-Rocha และ
คณะ (2014)(1) จึงแนะนำว่ำขนำดกำรใช้สำรสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงที่ปลอดภัย คือ ไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมต่อวัน และไม่รับติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำนเกินไป
บทสรุป
กระเจี๊ยบแดงประกอบด้วยสำรพฤกษเคมีที่หลำกหลำยซึ่งนำไปสู่ฤทธิ์ทำงชีวภำพที่หลำกหลำยด้วย
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ฤทธิ์ ที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ ป้ อ งกั น และฟื้ น ฟู โ รคที่ เ กี่ ย วกั บ เมแทบอลิ ซึ ม (metabolic
syndromes) ซึ่งเป็นโรคที่มีควำมซับซ้อนเกี่ยวพันกันหลำยโรค ประกอบด้วย โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิต
สูง โรคไขมันสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ สำรพฤกษเคมีที่แสดงฤทธิ์ทำงชีวภำพ คือ สำรกลุ่มฟีนอลิก สำร
กลุ่มฟลำโวนอยด์ และสำรกลุ่ มแอนโธไซยำนิน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรนำกระเจี๊ยบแดงไปใช้ประโยชน์ต้อง
คำนึงถึงขนำดและระยะเวลำที่เหมำะสมด้วย ซึ่งกำรใช้ในขนำดต่ำในระยะเวลำไม่เกิน 3-6 เดือน มีควำม
เหมำะสมและปลอดภัยที่สุด ส่วนกำรนำดอกกระเจี๊ยบแดงไปใช้เพื่อกำรป้องกันและฟื้นฟูโรคนั้นแสดงให้เห็น
ว่ำสำมำรถทำควบคู่ไปกับกำรดูแลรักษำตำมแนวทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสมได้
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