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 เบาหวานเป	นโรคเรื้อรัง ที่มีผู�ป�วยจํานวนมาก และมีแนวโน�มเพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 
สาเหตุการเกิดโรคมาจากหลายป+จจัย ทั้งจากกรรมพันธุ- และสิ่งแวดล�อม หรือการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะ
โรคเบาหวานชนิดที่สอง (ชนิดไม1พึ่งอินซูลิน) ซึ่งเกิดจากเมทาบอลิซึมหลายอย1างในร1างกาย โดยเฉพาะ
น้ําตาลกลูโคส ทําให�เกิดความผิดปกตใินการหล่ังอินซูลิน หรือดื้อต1ออินซูลิน(4) รวมทั้งอาจผลิตอินซูลินได�
บ�างหรือเป	นปกติ แต1ประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง การค�นหายาต�านเบาหวานจึงยังคงมีอยู1อย1างต1อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการนํามาพัฒนายารักษาเบาหวาน และมีผลการศึกษาวิจัยถึงการลด
ระดับน้ําตาลในเลือด รวมทั้งลดผลแทรกซ�อนจากเบาหวานได� จึงเป	นที่สนใจเป	นอย1างมาก รวมทั้งต�น
กําแพงเจ็ดช้ัน หรือตาไก� (Salacia chinensis L.) ซึ่งเป	นสมุนไพรที่พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย รวมทั้งภาคอื่นๆ เป	นสมุนไพรที่มใีช�ในตํารับยาไทย โดยเฉพาะสรรพคุณในการเป	นยาระบาย และ
รักษาเบาหวาน นอกจากนี้ในตําราอายุรเวทของอินเดีย นํามาใช�รักษาโรคอ�วน และเบาหวาน ประเทศญี่ปุ�น
ใช�เป	นยารับประทาน ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ มีการใช�เป	นอาหารเสริมปAองกันโรคเบาหวาน และ
โรคอ�วน(4) ป+จจุบันมีงานวิจัยที่ยืนยันผลในการลดระดับน้ําตาลในเลือด รวมทั้งลดผลแทรกซ�อนจาก
โรคเบาหวาน ดังนี้ 
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    ฤทธิ์ต)านเบาหวาน โดยยับย้ังการทํางานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส 

 แอลฟากลูโคซิเดส (α-glucosidase) เป	นเอนไซม-ที่บริเวณลําไส�เล็ก ทําหน�าที่ในการเปลี่ยนน้ําตาล
โมเลกุลใหญ1 เช1น มอลโตส เด็กซ-ตริน ที่ผ1านมาจากระบบการย1อยที่ปาก และกระเพาะอาหารแล�ว มาถึง
ลําไส�เล็ก โดยเปลี่ยนให�เป	นน้ําตาลกลูโคส ที่สามารถดูดซึมเข�าสู1ร1างกายได� การยับยั้งเอนไซม-เหล1านี้ ทําให�
การดูดซึมน้ําตาลเข�าสู1กระแสเลือดช�าลง จึงช1วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได� เป	นการยับยั้งในขั้นตอน
สุดท�ายก1อนที่กลูโคสจะถูกดูดซึมเข�าสู1ร1างกาย ถึงแม�ว1าจะมีการใช�ยาแผนป+จจุบันในการยับยั้งกระบวนการ
ดังกล1าว (เช1น acarbose, miglotol, voglibose เป	นต�น) แต1ยาก็ทําให�เกิดผลข�างเคียงหลายประการ เช1น 
acarbose ยับยั้งเอนไซม-แอลฟาอะไมเลสจากตับอ1อน ในการย1อยแปAง ทําให�ท�องอืด ปวดท�อง(4, 5)  และยา
บางชนิดอาจมีพิษต1อตับได� การใช�พืชสมุนไพรจะช1วยลดผลข�างเคียงเหล1านี้ 
 รายงานการวิจัยพบว1าสารสกัดด�วยน้ําจากลําต�น และรากกําแพงเจ็ดช้ัน ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม-
แอลฟากลูซิเดสในลําไส�เล็กทั้งสองชนิดในหนูทดลอง โดยสามารถยับยั้งเอนไซม-ซูเครส โดยมีค1า IC50 ของ
ลําต�น และราก เท1ากับ  36.5, 57.9 µg/ml ตามลําดับ  และยับยั้งเอนไซม-มอลเตส โดยมีค1า IC50 ของลํา
ต�น และราก เท1ากับ 87.3, 157.7 µg/ml แสดงว1าลําต�นออกฤทธิ์ได�ดีกว1าในราก(7)  โดยพบว1าสารออกฤทธิ์
ดีคือ salacinol และ kotalanol 
 
 

   ฤทธิ์ต)านเบาหวาน โดยเพิ่มการหล่ังอินซูลิน 
 สารแมงจิเฟอริน (mangiferin) ที่แยกได�จากลําต�นกําแพงเจ็ดช้ัน มีฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือด 
โดยใช�การทดสอบในหนู ที่ถูกกระตุ�นให�เป	นเบาหวานด�วยสารเคมี streptozotocin (STZ)  พบว1าสามารถ
เพิ่มการหล่ังอินซูลินจาก β-cell ของตับอ1อน ทําให�ระดับอินซูลินในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น และระดับน้ําตาล
ในเลือดลดลงใกล�เคียงกับยามาตรฐาน โดยศึกษาในไตหนูทดลอง เมื่อปAอนหนูแรทเพศผู�ที่เป	นเบาหวาน 
ด�วยสารแมงจิเฟอรินในขนาด 40 mg/kg/ b. wt เป	นเวลา 30 วัน พบว1าระดับน้ําตาลในเลือดวัดได� 102.25 
mg/dl (เทียบกับยามาตรฐาน glibenclamide วัดได� 99.28 mg/dl) และปริมาณอินซูลินที่หล่ังออกมาใน
พลาสมาวัดได� 12.76 µ U/ml (เทียบกับยามาตรฐาน glibenclamide วัดได� 13.68 mg/dl) (11)   
 มีรายงานว1าสารแมงจิเฟอรินที่แยกได�จากต�นกําแพงเจ็ดช้ัน มีฤทธิ์ลดการเกิดออกซิเดชัน ลดการ
ทําลายเซลล-ตับอ1อนจากอนุมูลอิสระ และปกปAองเบต�าเซลล-ของตับอ1อน ในหนูที่เป	นเบาหวานได� เมื่อให�
สารแมงจิเฟอรินในขนาด 40 mg/kg/ b. wt เป	นเวลา 30 วัน(10)   
 นอกจากนี้ยังมีรายงานว1าสารแมงจิเฟอรินที่แยกได�จากรากของพืชจีนัส Salacia ชนิดอื่น คือ  
Salacia reticulate  มีฤทธิ์ยับยั้งยั้งเอนไซม-แอลฟ�ากลูโคซิเดส 3 ชนิด ในหนูทดลอง ได�แก1 sucrase, 
isomaltase และ aldose reductase โดยมีค1าการยับยั้ง IC50 เท1ากับ  87, 216  and 1.4 µg/ml ตามลําดับ(13)   
 
 

 

  

  



ลดอาการแทรกซ)อนท่ีตาจากโรคเบาหวาน 
 ผู�ป�วยเบาหวาน มีปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดสูง มักพบอาการแทรกซ�อนที่สําคัญในหลาย
อวัยวะ โดยเฉพาะที่ตา เป	นบริเวณที่มีปริมาณกลูโคสสะสมมาก ทําให�เอนไซม-อัลโดสรีดักเทส (aldose 
reductase) เปลี่ยนกลูโคสเป	นสารซอร-บิทอล (sorbitol) ที่บริเวณเลนส-ตา และเรตินา ซึ่งซอร-บิทอลเป	นสาร
ที่ไม1สามารถแพร1ผ1านเซลเมมเบรนได�จึงสะสมอยู1ภายในเซลล- ทําให�เกิดผลตามมาคือปริมาณน้ํา และความ
ดันภายในเพิ่มมากขึ้น สมบัติการซึมผ1านของสารสําคัญ และเมทาบอลิซึมเสียไป ทําให�เกิดต�อกระจก และ
เป	นสาเหตุของตาบอดได� ดังนั้นการยับยั้งเอนไซม-อัลโดสรีดักเทสจึงลดอาการแทรกซ�อนดังกล1าวได� (9) 
 สารสําคัญที่แยกได�จากลําต�นกําแพงเจ็ดช้ันจํานวน 6 ชนิด ได�แก1 mangiferin,  tingenine B,  
tingenone, triptocalline A, 3β, 22β-dihydroxyolean-12-en-29-oic acid และ regeol A ออกฤทธิ์ดใีนการ
ยับยั้งเอนไซม-อัลโดสรีดักเทส ที่บริเวณเลนส-ตาของหนูทดลอง โดยมีค1า IC50 เท1ากับ 3.2, 7, 13, 14, 26 
และ 30 µM  ตามลําดับ(6) 
 

ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด 
 สารสกัดด�วยคลอโรฟอร-มและเอทานอล จากรากกําแพงเจ็ดช้ัน เมื่อปAอนให�หนูทดลอง ในขนาด 
500 mg/kg body wt.ต1อวัน เป	นเวลา 14 วัน พบว1ามีนัยสําคัญในการลดปริมาณคลอเลสเตอรอลรวม ไตร
กลีเซอไรด- LDL VLDL สามารถเพิ่มไขมันชนิดดี HDL ในหนูที่มไีขมันในเลือดสูงได� เมื่อเทียบกับหนูที่ไม1ได�รับ
ยา(12) 
 

ฤทธิ์ปกปBองเซลลตับจากสารพิษ 
 สารกลุ1มลิกแนนที่แยกได�จากใบ 2 ชนิด คือ eleutheroside E₂ และ 7R,8S –dihydrodehydrodi 
coniferyl alcohol 4-O-β-D-glucopyranoside มีฤทธิ์ปกปAองเซลล-ตับหนูในหลอดทดลอง จากการถูก
ทําลายด�วยสารเคมี D-galactosamine เมื่อให�สารในขนาด 100 µM โดยมีเปอร-เซ็นต-การยับยั้ง 41.4 และ 
45.5  ตามลําดับ(8) 
 

ฤทธิ์ต)านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 
 สารสกัดใบด�วยเอทานอล มีฤทธิ์ต�านเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก Staphylococcus epidermidis และ
เช้ือรา Cryptococcus neoformans โดยมีค1า MIC เท1ากับ 256 µg/mL  และยับยั้งเช้ือรา Candida albicans 
โดยมีค1า MIC เท1ากับ 512 µg/mL  สารสกัดใบด�วยน้ํามีฤทธิ์ต�านเช้ือ S. epidermidis และ C. neoformans 
โดยมีค1า MIC เท1ากับ 512  และ 1024 µg/mL  ตามลําดับ (2) 

 

 

 

 

 

 

 



การทดสอบความเปDนพิษตEอระบบสืบพันธุ 
 สารสกัดน้ําจากลําต�น เมื่อปAอนให�หนูแรท ในขนาด 2,000 mg/kg/day หนูเพศผู�จํานวน 25 ตัว 
ปAอนยาเป	นเวลา 8 สัปดาห- ก1อนและหลังผสมพันธุ- หนูเพศเมียจํานวน 25 ตัว ปAอนยาเป	นเวลา 2 สัปดาห- 
ก1อนและหลังผสมพันธุ- ตั้งแต1ช1วงตั้งครรภ-จนถึงวันที่ 20 ของการให�นม ไม1พบความผิดปกตใินระบบ
สืบพันธุ- และการเจริญของอวัยวะระบบสืบพันธุ- ทั้งเพศผู�และเพศเมีย (1) 

 

องคประกอบทางเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ลําต)น 

 สารกลุ1ม Friedelane-Type Triterpenes ได�แก1 maytenoic acid,  friedelane-3-on-29-ol, 15R-
hydroxyfriedelan-3-one, wilfolic acid C, salaspermic acid, orthosphenic acid, salasones A, salasones 

B, salasones C 

 สารกลุ1ม Oleanane-Type Triterpenes ได�แก1 3β, 22β-dihydroxyolean-12-en-29-oic acid,  

maytenfolic acid, β-amyrin, 22α-hydroxy-3-oxoolean-12-en-29-oic acid,  β-amyrenone  

 สารกลุ1ม Ursane-Type Triterpenes ได�แก1 tripterygic acid A, demethylregelin 

 สารกลุ1ม Norfriedelane-Type Triterpenes ได�แก1 tingenone, tingenin B, regeol A, triptocalline 

A, salaquinone A, B 

 สารกลุ1ม Eudesmane-Type Sesquiterpene ได�แก1 celahin C, salasol A 

 สารกลุ1มซัลโฟเนียม ได�แก1 salacinol, kotalanol(7) สารกลุ1มโปรแอนโทไซยานิดิน ได�แก1  
ใบ  

 สารไตรเทอร-ป}น  foliasalacins,  3b-hydroxy-20-oxo-30-norlupane, betulin, betulinic acid, 

friedelin, octandronol, oleanoic acid, erythrodiol, ursolic acid, uvaol, isoursenol (14)  

 สารกลุ1มซัลโฟเนียม ได�แก1 salacinol, kotalanol (7) 

 สารไกลโคไซด- foliachinenosides E, F, G, H, I,    foliasalaciosides J, K, L (8) 

₂
ราก      พบสารกลุ1มซัลโฟเนียม ได�แก1 salacinol, 

kotalanol(7)
 สารกลุ1มโปรแอนโทไซยานิดิน ได�แก1  

leucopelargonidin (3)
 

ผล       พบสารกลุ1มซัลโฟเนียม ได�แก1              

            salacinol, kotalanol(7) 
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