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พืชกระท�อม กับ หน�าท่ีลดนํ้าตาลในเลือด 

 

จุไรทิพย  หวังสินทวีกุล 

เม่ือเราอายุมากข้ึน ก็มีคนแนะนําให�เราไปตรวจสุขภาพ จะตรวจแบบชุดเล็ก หรือชุดใหญ'ก็ตาม ต�องเจาะเลือดไป
ตรวจอยู'ดี และค'าทีบ่'งบอกว'าเราเป+นหรือมีแนวโน�มว'าเป+นเบาหวานหรือไม' เห็นจะเป+นระดบัน้ําตาลในเลือด หรือ 
Blood sugar ที่ตรวจวัดหลังจากอดอาหารมาอย'างน�อย 8 ชั่วโมง เรียกค'านี้ว'า Fasting blood sugar หรือ FBS ซ่ึง
ค'าปกติจะอยู'ในช'วงน�อยกว'า 100 มิลลิกรัมต'อเดซิลิตร ถ�ามีค'ามากกว'านี ้ คุณพยาบาลก็จะหยิบแผ'นพบัรายละเอียด
การดูแลตัวเองสําหรับผู�ที่เสีย่งเป+นเบาหวานมาให�อ'านพร�อมคําแนะนาํเป+นชุด และคุณหมอก็จะเป+นผู�ตัดสินใจว'าเรา
ต�องใช�ยาหรือไม'? 

ยังไงก็แล�วแต' เราก็คงเดินคอตกกลับบ�าน “เหมือนว'าสอบตก” และต�องกลับมานั่งคิดว'าทําอย'างไรดนี�า ลดอาหาร? 
(ซ่ึงยากสักนดิ) ออกกําลังกายเพิ่มข้ึนกว'าเดิม (อือม ไม'น'ายาก...) หรือว'าจะต�มยาสมุนไพรกินดี.... นึกข้ึนได� เม่ือกลับ
ถึงบ�านก็มาเปJดคอมพิวเตอรKว'ามีสมุนไพรอะไรลดน้าํตาลในเลือดได�บ�าง ด�วยเทคโนโลยีข�อมูลข'าวสาร ทําให�ได�ข�อมูล
มามากมายจนไม'รู�จะเชื่อใครดี? เพราะแต'ละ web ก็คุยสรรพคุณจนปวดหัว เขียนสองบรรทัดก็ยังบรรยายสรรพ-
คุณไม'จบ แต'ตาไปสะดุดกับชื่อ “กระท'อม” ที่บอกว'าแพทยKพื้นบ�านใช�ลดน้าํตาลในเลือดได� สําหรับโจทยKข�อนี้ ใน
ฐานะผู�มีการศึกษาพงึควรกระทําก็คือการหารายละเอียดของ “พืชกระท'อม” ว'ามีการพิสูจนKแล�วรึยัง และมีความ
ปลอดภัยรึปล'าว? เพราะเท'าที่รู�สมุนไพรหลายตัวก็เป+นต�นแบบของยาแผนปRจจุบนั และก็มีผลข�างเคียงต'อร'างกาย
เช'นกัน “มิใช�ว�าจัดเป&นยาสมุนไพรแล�วจะปลอดภัย ไม�มีพิษภัยต�อร�างกาย เคมี ยังไง ก็เป&นเคมีอยู�ดี ไม�ว�าจะมา
จากธรรมชาติหรือมาจากการสังเคราะห ก็ตาม”   

พืชกระท'อมเองจัดเป+นพืชเสพตดิให�โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ. 2522 กระท'อมมีฤทธิ์
กระตุ�นประสาท เม่ือใช�น�อยๆ และในขนาดยาที่สูงก็ออกฤทธิ์กดประสาท มีการพิสูจนKแล�วว'าพืชกระท'อมมีคุณสมบัติ
แก�ปวด (ถึงแม�ฤทธิ์จะน�อยกว'าฝJZน) แต'ออกฤทธิ์เหมือนกันคือจับการตัวรับโอปJออยดK (Opioid receptor) 
นอกจากนี้ยังมีผลต'อระดับสารสื่อประสาทโซโรโทนนิและโดปามีนอีกด�วย ดังนั้นสรรพคุณของพืชกระท'อมก็คงเป+น
เพราะผลของการไปจับกับตัวรับเหล'านี้ในเซลลKสมอง ไม'ว'าฤทธิ์แก�ปวด คลายกล�ามเนื้อ แก�ท�องร'วง ลดความอยาก
อาหาร เป+นต�น 

อ'านข'าวการการประชุมวชิาการประจําป^ 2551 การแพทยKแผนไทย การแพทยKพืน้บ�าน การแพทยKทางเลือกแห'งชาต ิ
คร้ังที่ 5 และคําสัมภาษณKของ นาง ปราณี รัตนสุวรรณ นักวิทยาศาสตรKชาํนาญการ ภาควชิาเภสัชเวท และเภสัช
พฤกษศาสตรK คณะเภสัชศาสตรK มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรK และคณะ ได�ศึกษา-วิจัยเชิงสงัคมศาสตรK เร่ือง “ภูมิ
ปRญญาการใช�กระท'อมของหมอพื้นบ�านภาคใต�ของประเทศไทย” โดยใช�แบบสัมภาษณKหมอพื้นบ�าน ผลสาํรวจพบว'า
หมอพื้นบ�านเห็นด�วยกับการนาํกระท'อมมาใช�รักษาโรค (ร�อยละ 95.9) เป+นยารักษาอาการท�องร'วง แก�ปวดเม่ือย รวม
ไปถึงโรคเบาหวาน 
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ถ�ามอง “ใบกระท'อม” แบบนกัพฤกษเคมี ก็ต�องมองว'าในใบกระท'อมจะมีสารทั้งที่ละลายน้ําและไม'ละลายน้าํ สารที่
แยกได�จากใบกระท'อมนัน้มีมากมาย เช'น สารแอลคาลอยดK ตัวที่โดดเด'นทีสุ่ดก็คือ มิตรากัยนีน (mitragynine) เพราะ
มีปริมาณมากทีสุ่ด นอกจากนีก็้มีสารโครงสร�างคล�ายๆ กันอีกกว'า 30 ชนิด ซ่ึงสารเหล'านี้ส'วนใหญ'ไม'ละลายน้ํา
นอกจากนี้ยังมีฟลาวานอยดK เทอรKป^นอยดK ใบกระท'อมก็ยังมีสารที่ละลายน้าํได� ได�แก' แทนนิน แร'ธาตุต'าง และยังสาร
อ่ืนๆ อีกมากมายที่ยังไม'เคยมีรายงาน (แต'ก็ไม'ได�หมายความว'าจะไม'ม!ี)  

ถ�าถามว'า “ใบกระท'อม” รักษาเบาหวานได�หรือไม'? หนังสือเภสัชวิทยาเขียนไว�ว'า โรคเบาหวานคือโรคที่เกิดจากการที่
ร'างกายไม'สามารถนําน้ําตาลกลโูคสมาสลายให�เป+นพลังงานมาใช�ได� ซ่ึงเป+นความบกพร'องของระดับฮอรKโมนอินซูลนิ 
จะมีสาเหตุจากพนัธุกรรมหรือความเสื่อมของการทํางานของตับอ'อน หรือไม'ว'าด�วยสาเหตุใดก็ตาม ทาํให�น้ําตาลจะขับ
ออกทางปRสสาวะ และเม่ือตรวจ FBS ก็จะมีค'าสูง นักเภสัชวิทยาตั้งข�อสังเกตว'า “ถ�าใบกระท'อมสามารถรักษา
เบาหวานได�จริง หนทางที่เป+นไปได� อาจเป+นเพราะไปมีผลต'อระดับอินซูลนิ? หรือเพิ่มการนําน้าํตาลกลับสู'เซลลK หรือ
ผลทางอ�อมอ่ืนๆ ที่ทําให�ระดับน้าํตาลในเลือดและปRสสาวะต่าํลง”  

ในวารสาร Natural Product Research (ป^ 2011 ฉบับที ่ 25 หน�า 1379-1387) ดร.จันทภิา ปุรินทราภิบาล และ
คณะ ได�รายงานการศึกษาผลการของการนํากลูโคสกลับเข�าสู'เซลลKกล�ามเนื้อ ของมิตรากัยนีน สารสกัดชัน้น้าํ สารสกัด
ชั้นเมธานอล และสารสกัดแอลคาลอยดKจากใบกระท'อม (Study on glucose transport in muscle cells by 
extracts from Mitragyna speciosa (Korth) and mitragynine) โดยการทดลองนี้ใช�หลักการวิเคราะหKในเซลลK
กล�ามเนื้อ (Rat L8 myotubes) หรือเรียกอีกอย'างว'า “Cell-based assay” เป+นการจําลองสภาวะเซลลK (ภายนอก
กาย) และสามารถเลี้ยงได�ในสภาวะควบคุม เม่ือนําสารสกัดจากใบกระท'อมเติมลงในเซลลK จากนั้นวิเคราะหK
ความสามารถในการนาํกลับของน้ําตาลชื่อ “2-deoxyglucose” พบว'าภายใน 1 ชั่วโมง สารสกัดเมธานอล (ความ
เข�มข�น 25 ไมโครลิตรต'อมิลลิลิตร) เพิ่มการนํากลูโคสกลับสู'เซลลKได�มากกว'าเดิมคิดเป+น 147% สารมิตรากัยนนี 
(ความเข�มข�น 60 ไมโครลิตรต'อมิลลิลิตร) เพิ่มอัตราการนํากลูโคสกลับ 141% ซ่ึงให�ผลพอๆ กับสารสกัดแอลคาลอยดK 
ที่ความเข�มข�นเดียวกัน แต'ผลการทดลองพบว'าสารสกัดเมธานอล สารมิตรากัยนีน และสารสกัดแอลคาลอยดK ณ 
ความเข�มข�นสูง เป+นพิษต'อเซลลK (เม่ือวิเคราะหKด�วยหลักการ lactate dehydrogenase assay) แต'สารสกัดชั้นน้ํามี
ความสามารถน�อยกว'า ความเข�มข�นสูงถึง 0.6 มิลลิกรัมต'อมิลลิลิตร จึงจะสามารถเพิ่มอัตราการนํากลโูคสเข�าสู'เซลลK 
อย'างมีนัยสาํคัญ และสารสกัดชัน้น้ําที่ความเข�มข�น 1.2 มิลลิกรัมต'อมิลลิลิตร จึงจะพบว'าเป+นพษิต'อเซลลK จากผลการ
ทดลองนี้สามารถสรุปได�ว'าสารที่มีคุณสมบัตินํากลูโคสกลับเข�าสู�น�าจะเป&นสารที่ละลายนํ้าได�ดี  

ต'อมาผู�วิจัยได�ศึกษากลไกการนาํกลูโคสกลบัเข�าสู'เซลลKว'ามีความสัมพันธKกับการทํางานของอินซูลินหรือไม'? เม่ือให�สาร
สกัดชั้นน้ําร'วมกับอินซูลิน อัตราการนํากลับไม'ได�แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญ นั่นก็หมายความว'าสารสกัดชั้นน้ําไม'ได�
ทํางานผ'านกลไกเดียวกับอินซูลนิ แต'มีผลต'อวิถีการส'งสญัญาน (Signaling pathway) ผ'าน phosphatidylinositol 
3-kinase (PI3K) และ p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) ที่ส'งผลกระตุ�นให�มีการทํางานของ
ตัวนําส'งกลูโคส (Glucose transporter) และเม่ือติดตามโปรตีนที่ทาํหน�าที่เป+นตัวนําส'งกลูโคส ได�แก' GLUT1 และ 
GLUT4 พบว'าสารสกัดชัน้น้าํมีผลไปเพิ่มการสร�างโปรตนี GLUT1 เม่ือให�เป+นเวลา 6 ชั่วโมง จากผลการศึกษานี้ทาํให�
สรุปได�ว'าสารสกัดชัน้น้าํจากใบกระท'อม มีผลเพิ่มการทํางานของโปรตีน GLUT1 ทําให�เพิ่มอัตราการนํากลูโคสกลับ
เข�าสู'เซลลK โดยไม'เก่ียวข�องกับการทํางานของอินซูลนิ 
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กระท�อมพันธุ ก�านแดง

ในใบประกอบด�วย
- แอลคาลอยด 
- เทอร ป2นอยด 
- ฟลาวานอยด 
- แทนนิน ฯลฯ

สารสกดัช้ันน้ําจากใบ
����

กระตุ�นการทํางานของ GLUT1
����

เพ่ิมอัตราการนํากลโูคสกลับสู�เซลล 
����

ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง  

แผนภาพสรปุผลของสารจากใบกระท�อมต�อการลดน้ําตาลในเลือด
 

 

หากมองในเชิงการแพทยK เม่ือคนที่เค้ียวใบกระท'อมและไปเจาะเลือด ตรวจน้ําตาล ก็จะพบว'ามีระดับน้าํตาลในเลือด
หรือค'า FBS ลดลง ซ่ึงดูเหมือนว'า “ผลสอบ”น'าจะดีข้ึน แต'เนื้อแท�แล�วอาจเป+นการรักษาที่ไม'ตรงสาเหตุที่ทําให�เกิด
โรคเบาหวานก็เป+นได� และต�องไม'ลืมว'าสารทีล่ะลายน้ําได�ดี หรือได�จากการต�มน้ําดื่มนัน้จะเป+นตัวออกฤทธิ์ คาดว'าไม'
น'าจะใช'สารแอลคาลอยดKที่อยู'ใบกระท'อม (โดยเฉพาะสารที่จับกับตัวรับโอปJออยดK) ก็จะเกิดคําถามต'อว'า “สารใดล�ะ” 
ก็ต�องทําการทดลองต'อไป ส'วนที่ว'าผลการทดลองนี้ทําในเซลลKจําลอง ก็อาจไม'ตอบโจทยKการออกฤทธิ์ในร'างกายของ
มนุษยK นัน่ก็หมายความว'าต�องทําการทดลองกับสัตวKทดลอง และ (หากพบว'าปลอดภัย) ก็ทดลองต'อในมนุษยK ก็น'าจะ
ทําให�มีความรู�เก่ียวกับ “ใบกระท�อม กับหน�าที่ลดนํ้าตาลในเลือด” ได�มากข้ึน ที่กล'าวมานี้ต�องไม'ลืมว'าการใช�สาร
สกัดแอลคาลอยดK และสารมิตรากัยนีน ในขนาดสูงๆ ทาํให�เกิดพิษต'อเซลลK บริบทนี้ยังไม'นบัรวมผลข�างเคียงที่อันจะ
เกิดจากการเปลี่ยนระดบัสารสื่อประสาทในสมองอีกด�วย ดังนั้นจึงต�องมีความระมัดระวงัเป+นอย'างยิ่ง  

สําหรับผู�ป|วยเบาหวาน ที่กินยาเบาหวานร'วมด�วย มักจะเกิดคําถามว'า “จะกินใบกระท'อมร'วมกับการกินยาเบาหวาน
ได�หรือไม'?”ยาเบาหวานที่ผู�ป|วยได�รับได�แก' กลุ'ม sulfonylurea เช'น glipizide, glibenclamide ฯลฯ กลุ'ม 
biguanide เช'น metformin และกลุ'ม alpha-glucosidase inhibitor เช'น acarbose เป+นต�น ว'าไปผู�ป|วยทีไ่ด�รับยา
เหล'านี้ เอนไซมKในตบัก็ทํางานกันหนักอยู'แล�ว แล�วถ�าได�รับสารจากใบกระท'อมอีกจะเป+นอย'างไร? 

มีรายงานจากประเทศมาเลเซียใน PharmacologyOnline ของคุณอันวารK และคณะ เม่ือเมษายน 2555 ที่ผ'านมา ที่
รายงานผลของสารมิตรากัยนนี ต'อการทํางานของเอนไซมKในเซลลKตับ 2 ชนิด ได�แก' N-demethylase และ 
glutathione S-transferase จากตับของหนูที่เป+นเบาหวาน พบว'าสารมิตรากัยนนี ที่ความเข�มข�น 250 ไมโครโมลารK 
จะมีผลเป+นตัวเหนี่ยวนํา (inducer) การทํางานของเอนไซมK N-demethylase แต'จะเป+นตวัยับยั้ง (inhibitor) การ
ทํางานของเอนไซมK glutathione S-transferase ถึงแม�ว'าจะเป+นการทดลองในหนูก็ตาม แต'ก็สะท�อนให�เห็นภาพว'า
อาจจะเกิดข้ึนในร'างมนุษยKก็ได� ถามว'าเอนไซมKทั้งสองชนิดมีส'วนเก่ียวข�องกับยาเบาหวานหรือไม'? จากที่บอกว'ายา
เบาหวานส'วนใหญ'มักมีผลต'อเอนไซมKในตบั เช'น glibenclamide จัดเป+นตวัเหนี่ยวนาํเอนไซมK N-demethylase และ
คิดง'ายๆ ว'าถ�าได�รับพร�อมกับใบกระท'อมซ่ึงเป+นตัวเร'งการทํางานเช'นกัน ก็จะทําให�ประสิทธิภาพของยาเบาหวานนี้
ลดลง ในทางกลบักัน เช'นยา glyburide เป+นตัวยับยัง้เอนไซมK glutathione S-transferase และถ�าได�รับพร�อมกับใบ
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กระท'อม ซ่ึงทําหน�าที่เป+นตัวยบัยั้งเช'นกัน ก็จะเป+นผลให�ยาอยู'ในร'างกายมากและนาน ก็จะทําให�เกิดอาการข�างเคียง 
และความเป+นพิษได� สรุปว'าสารมิตรากัยนีนในใบกระท'อม มีผลต'อการทํางานของเอนไซมKในตับ และมีแนวโน�มที่จะ
เกิดปฏิกิริยาระหว'างใบกระท'อมและยาเบาหวานได� 

เม่ืออ'านมาถึงตรงนี้ คงได�ข�อสรุปแล�วล'ะ ว'า “พืชกระท�อม กับหน�าที่ลดนํ้าตาลในเลือด” ทาํได�จริงหรือไม'? หลาย
คร้ังผู�ที่นิยมใช�สมุนไพร ก็มักจะใช�อย'างเชื่อม่ัน และคิดว'าปลอดภัย สมุนไพรหลายชนดิบอกแต'สรรพคุณ แต'ไม'ยักกะ
บอกโทษ (ยาแผนปRจจบุันก็เช'นกัน) ทําให�ผู�บริโภคอย'างเราก็ต�องหาความรู�เอาเอง (ไม'รู�ถูกรึปล'าว?) กว'าจะรู� ตบั-ไต 
เราไม'รู�พังไปถึงไหนแล�วก็ไม'รู� “หนทางที่ดีทีสุ่ด ก็คือการดูแลสุขภาพอย�างย่ังยืน กินอาหารดีๆ (ไร�ยาฆ�าแมลง ไร�
ผงชูรส) ออกกําลังกายแต�พองาม ก็คงพอจะช�วยทําให�ชีวิตเราจะดีขึ้นได�บ�าง (หวังว'า...) 
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