การศึกษาด้านเภสัชเวทของหนานเฉาเหว่ย
ภญ.ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบแหล่งทีมาทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพร หนานเฉาเหว่ย
2. เพื่อให้ทราบข้อมูลการวิจยั เกี่ยวกับ พฤกษเคมี ฤทธิ ์ทางชีวภาพและพิษวิทยา เพื่อความเข้าใจใน
การนาไปใช้

บทคัดย่อ
สมุ น ไพรหนานเฉาเหว่ ย เป็ น พืช ที่น่ า จะมีช่ือ วิท ยาศาสตร์ว่ า Vernonia amygdalina เนื่ อ งจากมี
ลักษณะและการนามาใช้ประโยชน์สอดคล้องกับพืชทีม่ กี ารใช้แพร่หลายในแถบแอฟริกาในชื่อ bitter leaves ซึง่
รับประทานใบสดเป็ นผักหรือปรุงเป็ นอาหาร รวมถึงใช้เป็ นสมุนไพรโดยสังเกตพฤติกรรมการบริโภคของลิง
ชิมแปนซีเพื่อถ่ายพยาธิ และบันทึกการใช้ทางการแพทย์พ้นื บ้านในแอฟริกาเพื่อต้านเบาหวาน รักษาอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร สารสาคัญที่พบในพืชนี้ได้แก่สารกลุ่มเซสควิเทอร์ พนี แลคโตน สเตียรอยด์กลูโค
ไซด์ และสารฟลาโวนอยด์ มีผลิตภัณฑ์จากพืชนี้ในรูปแคปซูลวางจาหน่ ายเพื่อเป็ นอาหารเสริมสุขภาพ ผลไม่
พึงประสงค์ท่พี บเมื่อให้สมุนไพรนี้ในขนาดสูงๆในสัตว์ทดลอง คือขนาด 2000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีผ ลลด
จานวนเม็ดเลือดแดงลงอย่างมีนัย สาคัญ การเพิ่มขึ้นของบิลริ ูบนิ เป็ นสัดส่วนแปรผันตรงกับการเพิม่ ขึ้นของ
ขนาดยาทีใ่ ห้ และเมื่อให้ยาในขนาด 500 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีผลทาให้เพิม่ ระดับ กรดยูรคิ เพิม่ ขึ้น
จากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ ในหญิงตัง้ ครรภ์ควรหลีกเลีย่ งการใช้สมุนไพรนี้เนื่องจากมีรายงานเพิม่ การ
บีบตัวของท่อนาไข่
คาสาคัญ: หนานเฉาเหว่ย, Vernonia amygdalina

1

บทนา
สมุนไพรหนานเฉาเหว่ย มีการกล่าวถึงในข้อมูลออนไลน์กนั มากเพื่อ เผยแพร่ประโยชน์ทางยา(1-3) โดย
หนานเฉาเหว่ย" หรือ "หนานเฝยเฉ่า" (Nan fui chao) ,หนานเฟยซู่,ป่ าเฮ่อหมอง(ป่ าช้าเหงา) Gymnanthemum
extensum หรือ Vernonia amygdalina เป็ นพืชวงศ์ทานตะวัน (Compositae) เป็ นไม้ยนื ต้น สูง 6-8 เมตร ใบ
เป็ นใบเดีย่ ว ออกเรียงสลับ รูปรี ปลายแหลม โคนป้ านหรือเกือบมน ใบอ่อนและใบแก่มรี สขมจัด ดอก ออกเป็ น
ช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกเป็ นสีขาว ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ทวไปกล่
ั่
าวว่ าเป็ นสมุนไพรที่มที ่มี าจากประเทศ
จีนแต่ไม่ทราบว่าเข้ามาได้อย่างไร มีการเพาะปลูกเพื่อจาหน่ ายและระบุสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ไว้มาก
เมื่อ ทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ ลัก ษณะของพืช ที่ม ีช่ือ ว่ า Gymnanthemum extensum หรือ Vernonia
extensa(4) นัน้ พบว่า เป็ นพืชทีก่ าเนิดในประเทศไทย และมีการใช้ในประเทศจีนด้วย แต่ลกั ษณะต้นและดอกไม่
เหมือนกับหนานเฉาเหว่ยที่สนับสนุ นให้มกี ารใช้ และสาหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของหนานเฉาเหว่ยที่ ระบุว่าเป็ น
Vernonia amygdalina นัน้ สอดคล้องกับพืชสมุนไพรดัง้ เดิมของแอฟริกาทีม่ กี ารใช้มาแพร่หลายและยาวนาน
คือ bitter leave ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ท่ตี รงกันคือดอกช่อสีขาวมีกลิน่ หอม ใบไม่มขี น มีรสขม เพาะปลูก
ง่ายโดยการปั กชา(3) การศึกษาวิจยั ตีพมิ พ์เกี่ยวกับ Vernonia amygdalina มีเป็ นจานวนมากทีส่ ุดในพืชสกุล
Vernonia การศึก ษาข้อ มู ล จากงานวิจ ัย ที่ม ีก ารรายงานมาแล้ว จากพืช ที่ม ีช่ือ วิท ยาศาสตร์ว่ า Vernonia
amygdalina มาพิจารณาเพื่อ การใช้ประโยชน์ หนานเฉาเหว่ย ได้อย่างถูกต้องและมีความระมัดระวังไม่ใ ห้
เกิดผลทีไ่ ม่ปลอดภัยต่อผูใ้ ช้จงึ มีความจาเป็ นต่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทีส่ นใจนาสมุนไพรนี้มาใช้
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ภาพที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์หนานเฉาเหว่ย ภาพ ก. คือ Vernonia extensa(4) ภาพข. คือ หนาน
เฉาเหว่ยทีม่ จี าหน่ายในประเทศไทย(5) และภาพ ค. เป็ น Vernonia amygdalina(6))
1. ประโยชน์ทางยา (6)
การศึกษาประโยชน์ทางยาของพืชนี้ เกิดจากนักวิจยั ได้สงั เกตุพฤติกรรมของลิงชิมแปนซีทเ่ี ก็บพืชชนิด
นี้กนิ เมื่อมีอาการเจ็บป่ วยจากพยาธิทก่ี ่อให้เกิดอาการท้องผูก หรือท้องเสีย ทาให้มเี รีย่ วแรง และมีความอยาก
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อาหารมากขึ้น (7) นอกจากนี้ มีรายงานวิจยั ด้านพฤกษศาสตร์พ้นื บ้านที่รายงานการใช้พชื นี้ใ นประเทศแถบ
แอฟริกากันมากทัง้ ในรูปสมุนไพรเดีย่ วและตารับยาสมุนไพร
ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ดา้ นการแพทย์พน้ื บ้านของ Vernonia amygdalina
ประเทศ

ส่วนที่ใช้

สรรพคุณ

เอธิโอเปี ย

ใบ

คองโก
กานา

ใบและราก
ใบและเปลือกราก
สารสกัดจากใบ

กาบอง
กินี
ไนจีเรีย

น้าคัน้ จากใบ
สารสกัดจากใบ
ใบ ราก และกิง่

คาเมรูน
แอฟริกาใต้
เซเนกาล
ซิมบับเว
อินเดีย
อูกานดา

น้าหมักจากใบ
ราก
ชาชง
ราก
ใบ
ลาต้นและราก
ใบ

รวันดา
แทนซาเนีย
เคนยา

ใบ ผล
ใบ ราก
ใบ ราก

โรคกระเพาะ แผล ท้องเสีย หิด ตับอักเสบ พยาธิ ทอนซิล
อักเสบ ไข้
แก้ปวดท้องจากการมีพยาธิ
แก้ทอ้ งเสีย แก้บดิ มาลาเรีย ตับอักเสบ พยาธิ
มาลาเรีย ท้องผูก ทาให้แท้ง ปวดท้อง แผล ปวด การติด
เชือ้ ทางเดินหายใจสวนบน ผิวหนังอักเสบ
ขับพยาธิตวั ตืด
แก้ไอ
แก้ปวดท้อง แก้คนั ถ่ายพยาธิ ไข้ไทฟอยด์ ปวดศรีษะ
เบาหวาน ท้องผูก ริดสีดวงทวาร
แก้มาลาเรีย ขับพยาธิ โรคลาไส้
พยาธิในเลือด หมัน ประจาเดือนไม่มา
หญิงเป็ นหมัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เบาหวาน
HIV (ลดไข้ ผื่น ปวด ปวดท้อง ไอ ) หัด บิด ไข้หวัดใหญ่
กันชัก ไอ ปวดมดลูก ทาให้มดลูกบีบตัว ช่วยขับรกหลัง
คลอด ประจาเดือนไม่ปรกติ หมัน ปวดท้อง การติดเชือ้
แบคทีเรียและเชือ้ รา
แก้ทอ้ งเสีย ปวดท้อง ตับอักเสบ บิด มาลาเรีย พยาธิ
แก้งกู ดั ไข้ ปวดท้อง กระตุน้ ความอยากอาหาร
แก้ทอ้ งเสีย แก้ปวดท้อง ท้องอืด ไข้ พยาธิ

ทีม่ า: Yeap et al. 2010. J Medic. Plants res., 4: 2787-2800
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การศึกษาวิจยั ฤทธิ ์ทางชีวภาพเพื่อสนับสนุ นประโยชน์ทางยา มีงานวิจยั ตีพมิ พ์จานวนมาก การศึกษา
ทีน่ ่าสนใจ ได้แก่
การศึกษาฤทธิ ์ต้านมาลาเรีย โดยให้หนูทดลองติดเชือ้ Plasmodial berghei แล้วรักษาด้วยสมุนไพรนี้
ในขนาด 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันติดต่อกัน 4 วัน มีผลลดจานวนเชือ้ ลงได้ถงึ 82.3% (8)ส่วนการทาการ
ทดลองทางคลินิก (9)มีผลลดเชือ้ มาลาเรียในกระแสเลือดได้เพียง 32% เมือ่ ให้ยาในปริมาณ 500 มก./กก./วัน
ฤทธิ ์ในการฆ่ าเชื้อ แบคทีเ รีย มีผ ลการทดลองต่ า งกัน ไปตามประเภทของสารสกัดเช่ น สารสกัด
เมทธานอลมีผ ลยับ ยัง้ แบคทีเ รีย ทัง้ แกรมบวกและแกรมลบ (10) เช่ น Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Staphylococcus aureus, Klebsella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Shigella
dysentaria และ Escherichia coli เพื่อยืนยันการใช้เป็ นสมุนไพรทาความสะอาดช่องปากโดยการเคีย้ ว ได้มกี าร
ทดสอบฤทธิ ์ฆ่าเชื้อ แบคทีเ รียแอนแอโรบิค ในช่อ งปากได้แก่ Bacteroides gingivalis, B. asaccharolyticus,
B.melaninogenicusและ B. oralis ของการสกัดเย็นด้วยน้าจากเปลือกและลาต้นพบว่าได้ผลดี (11)
ฤทธิ ์ในการถ่ ายพยาธิ สารสกัดเมทธานอลของพืชนี้อ อกฤทธิ ์ยับยัง้ ต่ อ Trichomonas vaginalis (12)
Leishmania aethiopica (13) สารสกัดเอทานอลออกฤทธิ ์ยับยัง้ ต่อ Stronggyloides papilliosus(14) สารสกัดน้ ามี
ผลลดจานวนไข่ของพยาธิไส้เดือน (Toxocara canis) และพยาธิปากขอ (Ancylosma caninum) (15) ฤทธิ ์ถ่าย
พยาธิมาจากสารทีเ่ ป็ นองค์ประกอบหลักคือ Vernodalin and Vernonioside b1 สารสกัดจากใบ ลาต้น รากและ
เปลือกรากมีผลต่อ Hymenolepis diminuta ภายใน 24 ชัวโมงสารสกั
่
ดเมทธานอลในขนาด 6 มก/มล. มีผลฆ่า
พยาธิไส้เดือน 50% หลังจาก 12 ชัวโมง
่ (16)
ฤทธิ ์ต้านมะเร็งและความเป็ นพิษต่อเซลล์ พบฤทธิ ์ยับยัง้ การเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆ เช่น MCF-7
(เซลล์มะเร็งเต้านม) ของสารสกัดน้ า (17) สารสกัดปิ โตรเลียมอีเธอร์และเอทธิลอะซีเตทมีผลต่อเซลล์มะเร็งตับ
(HepG2) และมะเร็ง กระเพาะปั ส สาวะ (ECV-304) สารสกัด คลอโรฟอร์ม และสารสกัด เมทธานอลมีผ ลต่ อ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (THP-1)
ฤทธิ ์ต้านการเจริญพันธุ์ สารสกัดเอทธานอลของใบมีผลเพิม่ การบีบตัวของท่อนาไข่และยับยัง้ การฝั งตัว
ของตัวอ่อนในความเข้มข้น 1.54 ก./กก.(18)
ฤทธิ ์ยับยัง้ การจับตัวของลิม่ เลือด สารสกัดเมทธานอลความเข้มข้น 100 และ 200 มก./กก. มีผลยับยัง้
การจับตัวเป็ นลิม่ เลือดในหนูทดลองได้ 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ ผูว้ จิ ยั คาดว่าการออกฤทธิ ์เกิดจากผล
การยับยัง้ การจับตัวของเกล็ดเลือด (19)
ฤทธิ ์ต้านการอักเสบ สารสกัดน้ าจากใบมีฤทธิ ์ยับยัง้ การอักเสบเมื่อหนู ทดลองถูกเหนี่ยวนาให้เกิดการ
อักเสบของอุ้งเท้าด้วยสารคาราจีแนน (20) สารสกัดเอทธานอลในขนาด 25-100 ไมโครกรัม/มล. จะยับยัง้ การ
ทางานของพอลิมอร์ไฟนิวเคลียร์และโมโนนิวเคลียร์เซลล์โดยไม่ทาให้เซลล์ตาย(21)
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ฤทธิ ์ต้านออกซิเดชัน่ (7) สารสกัดในชัน้ เอทธานอลในความเข้มข้น 250 ไมโครกรัม/กก. มีผลต้านออก
ซิเ ดชันเมื
่ ่อ ทดสอบด้ว ยวิธ ี DPPH การสกัดด้ว ยเอทธานอลจะให้ผ ลดีกว่าการสกัดด้ว ยน้ าเย็นและน้ า ร้อ น
ตามลาดับและสารสกัดเมทธานอลให้ผลดีกว่าสารสกัดด้วยน้ าและอะซีโตนตามลาดับ(23)
ฤทธิใ์ นการปกป้ อ งตับ การให้ส ัต ว์ท ดลองกิน สารสกัด น้ า พบว่ า มีผ ลลดเอนไซม์แ อสพาเตทอะมิ
โนทรานสเฟอเรส (AST) อะลานีนทรานสมิเนส (ALT) และอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส (ALP) และเอนไซม์อ่นื ๆ ที่
เป็ นตัวบ่งชีก้ ารทางานของตับ(24) การให้สารสกัดเมทธานอลกับหนูกม็ ผี ลในการลดเอนไซม์ดงั กล่าวและช่วยทา
ให้ตบั ไม่ถูกทาลายด้วยอนุ มูลอิสระโดยดูจากค่าโปรตีนและกลูต้าไธโอนของหนู ท่ไี ด้รบั รังสีแกมม่า มีระดับ
เพิม่ ขึน้ (25)
ฤทธิ ์ต้านเบาหวาน(26) มีรายงานฤทธิ ์ลดน้ าตาลในเลือดในหนู ทดลองทีถ่ ูกเหนี่นวนาให้เป็ นเบาหวาน
สารสกัดเอทธานอลขนาด 400 มก./กก.ให้ทางปากเป็ นเวลา 28 วันมีฤทธิ ์ลดน้ าตาลในเลือดลงได้ถงึ 32.1%
กลไกการยับยัง้ เบาหวานเกิดจากการยับยัง้ เอนไซม์ hepatic G6Pase ทาให้เกิดการแสดงออกของและการ
เปลีย่ นทีข่ อง GLUT4 ในกล้ามเนื้อลาย และการเพิม่ ระดับของอินสุลนิ ในตับและในพลาสจากผลต่อการปกป้ อง
เซลล์เบต้าในตับอ่อน โดยคาดว่าสารกลุ่ม polyphenol ทีม่ ปี ริมาณมากในสารสกัดเอทธานอลเป็ นตัวออกฤทธิ ์
2. สารออกฤทธิ์ ที่สาคัญ(27)
ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการทีส่ าคัญของพืชนี้คอื มีโปรตีนเป็ นส่วนประกอบ 17-33 ก/100 ก.
น้ าหนักแห้ง นอกจากนี้ยงั มีแร่ธาตุจาพวก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซีม แมกนีเซีย ม โซเดียม โปแตสเซียม
ซัลเฟอร์ น้าตาลโมเลกุลเดีย่ ว ไอโอดีน วิตะมินบี วิตะมินซี (ในใบสดพบ 280-354 มก./100 ก.) การรับประทาน
สดเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียวิตะมินจะเกิดประโยชน์มากกว่าการนาไปแปรรูป
สารกลุ่มเทอร์พนี อยด์ทส่ี าคัญ ได้แก่
เวอร์โนไลด์ (Vernolide) เป็ นสารกลุ่มเซสควิเทอร์พนี แลคโตน สามารถแยกได้จากใบ ลาต้น และราก
สารนี้มฤี ทธิ ์ยับยัง้ เชือ้ รา เชือ้ ลิชมาเนีย และเชือ้ แบคทีเรียทัง้ แกรมบวกและแกรมลบได้ดี นอกจากนี้ยงั พบ ออก
ฤทธิ ์ทาลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว P-388 และ L-1210 และ nasopharynx KB
ออคตะไฮโดรเวอร์โนดาลิน (1,2,3,15,11,13,2’,3’ Octahydrovernodalin) เป็ นสารที่มรี สขมจัด โดย
โครงสร้างทีท่ าให้เกิดรสขมเป็ นวงแหวนแลคโตนทีม่ หี มูเ่ มทธิลนิ หรือหมูเ่ มทธิลทีต่ าแหน่งแอลฟ่ า การมีหมู่แอล
ฟ่ าเมทธิลนี จะทาให้มผี ลต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนูชนิด P-388 และ L-1210 แต่ยงั สูส้ ารเวอร์โนไลด์
หรือสารอื่นๆ ทีม่ คี วามขมน้อยกว่าไม่ได้
เวอร์โนนิโอไซด์บวี นั (Vernonioside b1) สารนี้พบในปริมาณมากในใบมากกว่าส่วนอื่นๆ โครงสร้าง
เป็ นสเตียรอยด์กลูโคไซด์ พบว่าการทีโ่ ครงสร้างไม่มกี ลุ่มไฮดรอกซีท่ ต่ี าแหน่ งที่ 16 ทาให้ไม่มรี สขม และพบว่า
เป็ นสารทีม่ ฤี ทธิ ์ฆ่าพยาธิในสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมประเภทลิงและมนุษย์
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สารกลุ่มฟี นอลิกทีส่ ามารถแยกสกัดโดยเอทธานอลจากส่วนของใบ และให้ผลต่อฤทธิ ์ลดน้ าตาลในเลือด
ผ่านกลไกการเพิม่ อินสุลนิ และการสังเคราะห์ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อสัตว์ทดลอง ได้แก่
ลูตโี อลิน และไกลโคไซด์ Luteolin-7-O glucoside
ลูตโี อลินเป็ นสารกลุ่มฟลาโวนที่มฤี ทธิ ์ต้านออกซิเดชันสู
่ งกว่าเมื่ออยู่ในรูป ไกลโคไซด์ การสกัดพืชนี้
ด้วยเอทธานอลจะทาให้ได้ปริมาณลูตโี อลินมากกว่าการสกัดด้วยน้า
กรดคาเฟอิลควินิคได้แก่ Dicaffeoyl quinic acid, 1,5 Dicaffeoyl quinic acid และ Chlorogenic acid
เป็ นสารกลุ่มฟี นอลิกที่มพี บในพืชอื่นด้วยเช่น Vernonia cineria หรือหญ้าดอกขาว สารกลุ่มนี้พบมากในสาร
สกัด 80% เอทธานอลของ V. amygdalina และเป็ นส่วนที่ให้ผลลดน้ าตาลในเลือดผ่านกลไกการเพิม่ ขึ้นของ
GLUT 4 และยับยัง้ เอนไซม์ hepatic G6Pase
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3. ความปลอดภัย(6,27)
รายงานการสารวจการใช้พชื นี้ทางพฤกษศาสตร์พ้นื บ้านของเอธิโอเปี ยพบว่าร้อยละ 84.6 ของหมอ
พื้นบ้านรายงานว่าไม่มผี ลข้างเคียงในการใช้สมุนไพรนี้ ส่วนร้อยละ 15.4 ระบุว่าทาให้เกิดการคลื่นไส้และตัว
ร้อน
การทดสอบความเป็ นพิษโดยให้หนูขาวกินผงของใบพืชนี้ในขนาด 75% โดยน้าหนักของอาหารทีไ่ ด้รบั
ต่อเนื่อง 65 วันไม่พบความผิดปรกติของตับและไต (28) สารสกัดเมทธานอลเมื่อให้กบั หนู ทถ่ี ูกเหนี่ยวนาให้เกิด
เบาหวานเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ไม่ทาให้เกิดความผิดปรกติของอวัยวะภายในหนูทดลองเช่นกัน(29)
การทดลองของ Njan et al. 2008(30) ในหนู ดลองพบว่ามีการลดลงของเม็ดเลือดแดงอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) จากกลุ่มควบคุมเมื่อให้สารสกัดน้ าของพืชนี้น้ีในขนาด 2000 มก./กก./วันต่อเนื่องกัน 14 วัน และมี
การเพิม่ ขึ้นของบิรริ ูบนิ ในปริมาณที่แ ปรผันตรงกับขนาดของยา และเมื่อให้ตวั ยาในขนาด 500 และ 1000
มก./กก. จะพบการเพิม่ ขึน้ ของกรดยูรคิ
สารสกัดด้วยน้าปริมาณ 10 และ 100 มก./กก. เมือ่ ฉีดให้หนูตะเภาพบการบีบตัวของท่อนาไข่ และต่อม
น้ านม(31) ซึ่งผู้วจิ ยั ว่าผลการทดลองนี้สนับสนุ นการใช้เพื่อช่วยในการคลอดและขับน้ านม แต่ถ้ายังอยู่ในระยะ
ตัง้ ครรภ์กค็ วรจะหลีกเลีย่ งการใช้เนื่องจากมีสาเหตุทาให้แท้งได้(32)
4. การนามาใช้ในเชิ งพาณิ ชย์
ในประเทศคาเมรูนมีการใช้พชื นี้เป็ นผักเพื่อบริโภคถึง 23% ของการบริโภคผักใบในปี 1988(33) ผงแห้ง
1 กิโลกรัมมีราคาขาย 10 ดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจานวนมากถูกพัฒนาขึน้ จากพืชนี้เช่นทาเป็ นสาร
สกัดบรรจุแคปซูลในชื่อ EdoTide plus ขนาด 600 มิลลิกรัมแคปซูล เพื่อรับประทานเป็ นอาหารเสริมวันละ
1-2 แคปซูลต่อวัน(34) ผลิตภัณฑ์น้ียงั มีจาหน่ ายในปั จจุบนั โดยระบุขอ้ บ่งใช้เพื่อเพื่อบารุงสุขภาพ บารุงเต้านม
และระบบภูมคิ ุม้ กัน ในส่วนการพัฒนาเป็ นยาลดน้ าตาลในเลือดนัน้ ยังไม่ประสบความสาเร็จเนื่องจากในรูปสาร
สกัดเมทธานอล และสารสกัดคลอโรฟอร์มพบความเป็ นพิษต่อไตและม้ามในสัตว์ทดลองเช่นเดียวกับยาแผน
ปั จจุบนั (13) จาเป็ นต้องมีการวิจยั เพื่อหาวิธเี ตรียมที่เหมาะสมเพื่อลดผลข้างเคียง ส่ วนการใช้ในรูปแบบการ
รับประทานเป็ นอาหาร เหมือนวิธกี ารแพทย์พ้นื บ้านยังมีอุปสรรคเรื่องรสขมทีท่ าให้ผู้บริโภคปฏิเสธการใช้ จึง
ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การใช้ในรูปแบบทีส่ ะดวกและมีประสิทธิภาพต่อไป
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