
 

MED HERB GURU รอบรู้เรื่องสมุนไพร  22 OCT 2017 

 

ใบหม่อน..รักษาเบาหวาน 
 

อรัญญา ศรีบุศราคัม 
ส านักงานข้อมลูสมนุไพร  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หม่อน หรือที่เรียกให้ดูอินเตอร์ๆ ว่า “mulberry” เมื่อก่อนเรามักจะได้ยินค าว่า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
นั่นเป็นเพราะใบหม่อนคือ อาหารส าหรับใช้เลี้ยงหนอนไหมที่เราน าเส้นใยของมันมาท าเป็นผ้าไหมนั่นเอง     
แต่ปัจจุบันนิยมน าหม่อนทั้งในส่วนของผลและใบมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเครื่องส าอาง ยา หรือ
รับประทานเป็นอาหารและเครื่องดื่มส าหรับสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะชาใบหม่อน ซึ่งกล่าวว่ามี
สรรพคุณเด่นในการลดน้ าตาลในเลือด 

การศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาถึงผลในการลดน้ าตาลของใบหม่อน เพ่ือสนับสนุนในการที่จะ
น ามาใช้รักษาเบาหวาน พบว่ามีการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และการศึกษาทางคลินิก โดยใน
หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง พบว่าสารสกัดและชาใบหม่อน มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase (1-4) 
ยับยั้ งการดูดซึมกลูโคส (2) และลดน้ าตาลในเลือดได้  (5-15) สารส าคัญในการออกฤทธิ์  คือ สาร                    
1-deoxynojirimysin (DNJ) ซึ่ ง เป็นสารกลุ่มแอลคาลอยด์ที่มี โครงสร้างคล้ายน้ าตาลโมเลกุล เดี่ ยว 
(monosaccharides) (1, 2, 13) 

ส าหรับการศึกษาทางคลินิก พบว่าการรับประทานผงใบหม่อนขนาด 5.4 ก./วัน ร่วมกับน้ า (แบ่ง
รับประทานครั้งละ 1.8 ก. วันละ 3 ครั้ง) เป็นเวลา 3 เดือน มีผลท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ าตาล และ
ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดลดลง และไม่พบอาการข้างเคียงใดๆ (16) และในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทาน
แคปซูลผงใบหม่อน ขนาด 6 แคปซูล/วัน (ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร, 1 แคปซูล มีผงใบ
หม่อน 500 มก. เท่ากับ 3 ก./วัน) เป็นเวลา 30 วัน  พบว่าระดับน้ าตาลในเลือดลดลง แต่ไม่มีผลต่อระดับ
น้ าตาลเฉลี่ยสะสม และยังมีผลลดระดับไขมันในเลือดด้วย (17) 

เมื่อให้อาสาสมัครที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน รับประทานแคปซูลสารสกัดจากใบหม่อน ขนาด 1, 2 
และ 3 แคปซูล (ซึ่งมี DNJ เท่ากับ 3, 6 และ 9 มก./แคปซูล) ก่อนอาหาร เป็นเวลา 15 นาที พบว่ามีผลลด
ระดับน้ าตาลในเลือด และลดการหลั่งอินซูลินได้ และการให้รับประทานแคปซูลสารสกัดใบหม่อน ขนาด         
1 แคปซูล (มีปริมาณ DNJ 6 มก./แคปซูล) วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัครที่
มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน จะมีระดับของ 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) เพ่ิมสูงขึ้น (1,5-AG เป็นตัวชี้วัดของ
การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ในคนที่มีน้ าตาลในเลือดสูง ระดับของ 1,5-AG จะลดต่ าลง) แสดงว่าสารสกัด
ใบหม่อนมีผลท าให้การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดดีขึ้น แต่ระดับน้ าตาล ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสม และไกล
เคตอัลบูมิน (glycated albumin) ในเลือดไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่เกิดผลข้างเคียงที่
อันตราย (18) 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ใบหม่อนมีผลลดน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยง
เป็นเบาหวานได้ และท าให้การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดดีขึ้น โดยไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย เมื่อ
รับประทานในระยะยาว (12 สัปดาห์) แต่ควรระมัดระวังในการใช้หม่อนร่วมกับยารักษาเบาหวาน โดยเฉพาะ
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ยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase เช่น Acarbose เพราะหม่อนมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์         
α-glucosidase ได้เช่นกัน ดังนั้นอาจจะไปเสริมฤทธิ์ของยา ท าให้น้ าตาลในเลือดลดต่ าลงมากได้    

อย่างไรก็ตามนับว่า ใบหม่อนมีศักยภาพในการที่จะน ามาใช้ลดระดับน้ าตาลในเลือดส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้ จากข้อมูลงานวิจัยข้างต้นที่มาสนับสนุนการใช้ แต่ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องขนาดที่
เหมาะสม และความปลอดภัยเมื่อรับประทานติดต่อกันนานๆ  

 อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ จุลสารข้อมูลสมุนไพร ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 
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