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โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายท่ีผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
ซ่ึงเกิดจากความผดิปกติของเบตา้เซลล ์ท่ีอยูบ่ริเวณอิสเลทออฟแลงเกอร์แฮนในตบัอ่อน โดยปกตินํ้ าตาลจะ
เขา้สู่เซลลเ์พื่อใชเ้ป็นพลงังานภายใตก้ารควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ในกรณีผูป่้วยโรคเบาหวาน อินซูลิน
จะไม่สามารถทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดบันํ้ าตาลในเลือดสูงตลอดเวลา ในระยะยาวจะ
ส่งผลต่อการทาํลายหลอดเลือด และระบบประสาทส่วนปลาย เน่ืองจากภายในหลอดเลือดมีความเขม้ขน้
ของเลือดสูง จึงตอ้งอาศยัแรงป๊ัมจากหวัใจในการสูบฉีด ทาํใหห้ลอดเลือดตอ้งรับแรงดนัเพิ่มข้ึน ดงันั้นหาก
ไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งเหมาะสมอาจนาํไปสู่สภาวะของโรคแทรกซอ้น โดยปรกติอินซูลินจะถูกหลัง่ออกมา
ในปริมาณมาก (40-50 หน่วย) หลงัการรับประทานอาหาร โดยมีหนา้ท่ีเก็บสะสมกลูโคสท่ีตบัและกลา้มเน้ือ
ในรูปของไกลโคเจน และยบัย ั้งการเปล่ียนไกลโคเจนไปเป็นกลูโคส รวมถึงกระตุน้การสังเคราะห์ไขมนั
และเก็บสะสมอาหารประเภทไขมนัไวท่ี้เน้ือเยื่ออะดิโพส และกระตุน้การสังเคราะห์โปรตีน โดยเป็นตวั
เคล่ือนยา้ยกรดอะมิโนเขา้สู่เซลล ์ดงันั้นเป้าหมายหลกัในการรักษาโรคเบาหวานคือ การลดระดบันํ้ าตาลให้
อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัระดบัปกติดว้ยการใชย้ารับประทานและการฉีดอินซูลิน ควบคู่ไปกบัการควบคุม
อาหารและการออกกาํลงักาย นอกจากน้ี ยงัมีทางเลือกหน่ึงของการรักษาโรคเบาหวานไดแ้ก่ การใชย้าและ
พืชสมุนไพลท่ีมีสมบติัยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซมท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัการผลิตนํ้ าตาลกลูโคส เช่น เอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดส และเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส  

เอนไซมแ์อลฟา-กลูโคซิเดส ซ่ึงเป็นเอนไซมท่ี์อยูบ่ริเวณผนงัเซลลข์องลาํไสเ้ลก็ เอนไซมช์นิดน้ีจะ
ย่อยนํ้ าตาลโพลีแซคคาไรด์ ซ่ึงประกอบดว้ยโมเลกุลของนํ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวมากกว่า 10 โมเลกุลข้ึนไป
เช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะแอลฟา-ไกลโคซิดิค ดว้ยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นนํ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว 
เช่น นํ้าตาลกลูโคส ท่ีเขา้สู่กระแสเลือด และไปเล้ียงเซลลท์ัว่ร่างกาย ส่วนเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส เป็น
เอนไซมอี์กชนิดหน่ึงท่ีสามารถผลิตนํ้าตาลกลูโคส โดยการยอ่ยสลายพนัธะไกลโคไซดภ์ายในสายพอลิเมอร์
ของโมเลกุลแป้ง และไกลโคเจน ท่ีตาํแหน่งแอลฟา-1,4 แบบสุ่ม ซ่ึงทาํใหโ้มเลกุลของแป้งและไกลโคเจน
ถูกยอ่ยเป็นนํ้ าตาลอยา่งรวดเร็ว เช่น นํ้าตาลมอลโทส และกลูโคส เอนไซมช์นิดน้ีพบไดท้ัว่ไปในระบบการ
ยอ่ยอาหารของมนุษยแ์ละสตัวเ์ช่น ในนํ้ าลายและนํ้ ายอ่ยจากตบัอ่อน ดงันั้นถา้มีสารยบัย ั้งท่ีสามารถตา้นการ
ทาํงานของเอนไซมแ์อลฟา-กลูโคซิเดส และเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส หรือลดประสิทธิภาพการทาํงานให้
นอ้ยลง สารชนิดน้ีจะสามารถช่วยลดระดบันํ้าตาลในเลือดได ้ 



พืชในตระกูลกายนูร่าถูกใช้เป็นสมุนไพรเพ่ือรักษาโรคต่างๆ เป็นเวลานาน พืชวงศ์น้ีพบการ
แพร่กระจายตามทวีปต่างๆ ในไทยพบพืชตระกูลน้ีทั้งหมด 10 ชนิด แต่จินเจียเหมาเยี่ยและแปะตาํปึงเป็น
สายพนัธ์ุท่ีเพาะปลูกและเจริญเติบโตไดง่้าย รวมถึงสามารถพบไดท้ัว่ไปในประเทศไทย แปะตาํปึงและจิน
เจียเหมาเยี่ยมีลกัษณะภายนอกท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยการสังเกตลกัษณะของใบ 
(รูปท่ี 1) โดยใบแปะตาํปึงมีลกัษณะรีรูปไข่ หรือเป็นส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนขนาด 1-11 x 0.5-6 ซม. มีขนตาม
ใบเลก็นอ้ย ฐานเป็นรูปล่ิม แคบไปจนถึงกา้นใบ ส่วนขอบใบมีลกัษณะคลา้ยหยกัซ่ีฟัน 2 ชั้น ส่วนใบจินเจีย
เหมาเยีย่มีลกัษณะของกา้นใบยอ่ยท่ียาวประมาณ 0.5-5 ซม. ติดกบัฐานโดยตรง โคนใบมีขนาด 0.3-1 x 0.4-
1.5 ซม. มีขนเล็กน้อย รูปใบมีลกัษณะเป็นรูปไข่ รูปหอก หรือหอกกลบั ขนาด 2-15 x 1.5-5 ซม. มีขน
กระจายหนาแน่นตามใบ ส่วนฐานเป็นรูปหวัใจ ปลายใบป้าน-มน ขอบใบมีลกัษณะคลา้ยหยกัซ่ีฟัน ปัจจุบนั
จินเจียเหมาเยี่ยและแปะตาํปึงเป็นพืชสมุนไพรท่ีสามารถนาํมารับประทานเป็นผกัเคร่ืองเคียงในอาหารจาน
หลกั พืชทั้ง 2 ชนิดน้ีไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบัประโยชน์เชิงสุขภาพท่ีอาจมีผลต่อการป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
บางชนิด เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเก่ียวกบัระบบประสาท โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง
และโรคอว้น  

จากการศึกษาเก่ียวกบัสมบติัตา้นโรคเบาหวานของพืชในตระกลูกายนูร่าพบว่า สารสกดัจากเอทา
นอลท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 95 โดยปริมาตรของใบจินเจียเหมาเยีย่ สามารถลดระดบันํ้ าตาลในเลือดของหนู
ทดลองอยา่งมีนยัสาํคญั โดยสดัส่วนท่ีใชคื้อ 0.4 กรัมต่อ 1 กิโลกรัมของนํ้ าหนกัตวัหนู และใหป้ระสิทธิภาพ
ท่ีดีกวา่ 50 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัมนํ้าหนกัตวัหนูของไกลบูไลดซ่ึ์งเป็นยารักษาโรคเบาหวานกลุ่มซลัโฟนิลยู
เรีย [1] นอกจากน้ี ใบจินเจียเหมาเยีย่ยงัมีความสามารถในการยบัย ั้งเอนไซมแ์อลฟา-อะไมเลส โดยมีค่าคร่ึง
ยบัย ั้งปฏิกิริยา (IC50 หรือค่าของการยบัย ั้งการทาํงานของเอนไซม์ท่ีร้อยละ 50) เท่ากบั 1.36 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร และเอนไซมแ์อลฟา-กลูโคซิเดสโดยมีค่า คร่ึงยบัย ั้งปฏิกิริยาเท่ากบั 2.17 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซ่ึง
คาดวา่เป็นผลการยบัย ั้งจากสารในกลุ่มฟลาวานอยดแ์ละอลักาลอยด ์[2] นอกจากน้ีไดมี้การทดสอบในหนูท่ี
อยูใ่นภาวะขาดอินซูลินจากการเหน่ียวนาํให้เป็นโรคเบาหวานดว้ยสเตบ็โตทอ็กซ์ซิน ซ่ึงหนูทดลองเหล่าน้ี
จะมีการหลัง่เอนไซมท่ี์มีความสามารถในการย่อยไดแซคคาไรด์ ไดแ้ก่ ซูเครส มอลเตส และแลคเตส จาก
ลาํไสล้ดลง หลงัจากใหโ้พลีแซคคาไรดท่ี์ไดจ้ากใบจินเจียเหมาเยีย่ทางปากกบัหนูทดลอง [3]  

ส่วนในกรณีของใบแปะตาํปึงพบวา่ สารสกดัเอทานอลท่ีปริมาณ 150 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัมของ
นํ้ าหนกัตวัหนู สามารถรักษาหนูท่ีมีภาวะด้ืออินซูลินจากการเหน่ียวนาํดว้ยสเตบ็โตทอ็กซ์ซินไดดี้ และไม่มี
ผลต่อหนูปรกติ นอกจากน้ียงัสามารถลดระดบัโคลเลสเตอรอลในเลือด และปริมาณไตรกลีเซอไรดไ์ด ้เม่ือ
ให้อาหารผสมสารสกดัติดต่อกนัเป็นเวลา 7 วนั [4] ส่วนสารสกดัท่ีสกดัดว้ยสารละลายเอทานอลท่ีความ
เขม้ขน้ร้อยละ 25 โดยปริมาตร พบว่า สามารถลดระดบันํ้ าตาลในเลือดหลงัจากอดอาหารในหนูทดลองท่ี
ป่วยดว้ยเบาหวานได ้ [4] นอกจากน้ีเม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการลดระดบันํ้ าตาลในเลือดของสาร
สกดัจากใบแปะตาํปึงและยาเมทฟอร์มิน พบวา่สารสกดัใบแปะตาํปึงสามารถลดระดบันํ้ าตาลในเลือดไดเ้ร็ว
กว่าโดยคิดเป็นร้อยละ 42 ภายในเวลา 2 ชัว่โมงเม่ือเทียบกบัเมทฟอร์มิน [5] ซ่ึงเป็นยาออกฤทธ์ิโดยลดการ



ด้ือต่ออินซูลินและเพ่ิมการนาํกลูโคสไปใช้โดยเซลล์กลา้มเน้ือลาย และลดการสร้างกลูโคสจากตบั ใน
ขณะเดียวกนัเม่ือทดสอบในหนูด้ืออินซูลินเป็นเวลา 14 วนั ดว้ยสารสกดัจากใบแปะตาํปึงพบว่า สารสกดั
สามารถลดระดบันํ้าตาลในเลือดไดโ้ดยการกระตุน้การดูดซึมกลูโคสดว้ยเซลลก์ลา้มเน้ือ [6] 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่าพืชทั้ง 2 สายพนัธ์ุน้ีจะมีลกัษณะทางกายวิภาพท่ีคลา้ยคลึงกนั ปริมาณและ
ชนิดของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพอาจแตกต่างกนั จึงอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิต่อการนาํมาใชป้ระโยชน์ 
และทาํใหก้ารบริโภคเพื่อป้องกนัโรคไม่ติดต่อบางชนิดไม่เกิดประสิทธิภาพอยา่งสมบูรณ์ นอกจากน้ีขอ้มูล
เก่ียวกบักลไกของการทาํงานทางชีวเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของสารสกดัจากพืชเพื่อลดหรือบรรเทา
โรคไม่ติดต่อบางชนิดยงัมีปริมาณจาํกัด และไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการนํามาใช้
ประโยชน์ทางยาอย่างถูกวิธีจึงเป็นเร่ืองท่ีสมควรให้ความสนใจและศึกษาก่อนนาํมาประยุกตใ์ชก้บัมนุษย์
ต่อไป 
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รูปที ่1. ภาพแสดงลกัษณะใบของจินเจียเหมาเยีย่ (ซ้าย) และแปะตําปึง (ขวา) 

Figure 1. The figure shows the leaves of G. divaricata (left) and G. procumbens (right). The pictures 
are received from Wikipedia Common (http://commons.wikimedia.org/wiki/). 
 


